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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.

Op woensdag 14 oktober 2020 heeft de provincie Zuid-Holland uw bericht ontvangen waarin u

bezwaren maakt tegen het presenteren van het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

N207 Zuid.

U stelt dat niet wordt voldaan aan de door Provinciale Staten gestelde voorwaarden van

amendement nr. 609 behorend bij het Uitvoeringsbesluit. U geeft aan dat de uitkomsten van de

studies aanwezig moeten zijn om als onderbouwing te dienen voor een op te stellen Provinciaal

Inpassingplan. Om die reden vraagt u de provincie het concept ontwerp PIP N207 Zuid, zoals in

juli 2020 is vrijgegeven, in te doen trekken.

Wij zien geen reden om het concept ontwerp PIP in trekken omdat deze naar onze mening niet

strijdig is met de uitvoering van het amendement bij het uitvoeringsbesluit N207 Zuid.

Hieronder vindt u een nadere toelichting.

In het amendement, onderdelen a en b, wordt verzocht de uitkomsten van de studies te

gebruiken als onderbouwing bij het op te stellen Provinciaal Inpassingsplan voor de Verlengde

Bentwoudlaan inclusief de voorgestelde maatregelen voor Hazerswoude-Dorp.

Zowel de studie Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) als de N206-209-studie zijn een uitwerking van

het amendement en zijn vervolgstudies die parallel lopen met het project N207 Zuid. Ze

onderzoeken oplossingen, in samenhang met de N207 Zuid en andere maatregelen, waarbij naar

de middellange en lange termijn wordt gekeken.
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Een bestemmingsplan en provinciaal inpassingsplan bevatten de maatregelen die via het

betreffende plan gerealiseerd gaan worden; in dit geval het project N207 Zuid. De maatregelen

van het project N207 Zuid worden naar verwachting van 2023 tot 2025 gerealiseerd. Voor de

eventuele maatregelen die voortkomen uit de vervolgstudies zal een afzonderlijk MER- en

bestemmingsplan/PIP proces doorlopen worden. 

Beter Bereikbaar Gouwe presenteert dit jaar nog een aantal keuzeopties ten aanzien van

maatregelpakketten. Eind 2020 vinden consultatierondes plaats waarin wensen en

aandachtspunten bij raden en Staten worden opgehaald. Besluitvorming over het

maatregelpakket vindt naar verwachting in 2021 plaats. De uitkomsten van de vervolgstudies

(BBG en N206-209) worden afgestemd op het proces rond de besluitvorming van de N207 Zuid..

Hiermee geven we uitvoering aan dit deel van het amendement.

Ter uitvoering van onderdeel c van het amendement, het komen tot gezamenlijke en mogelijk

individuele maatwerkoplossingen voor de betrokken agrariërs, vinden gesprekken plaats met de

betreffende agrariërs om te komen tot een oplossing. Dit is een lopend proces en gezien het

vertrouwelijke karakter en bedrijfsbelang wordt hierover geen informatie gedeeld met derden. De

Staten worden geïnformeerd over het proces en de uitkomsten van deze gesprekken, als de

afspraken met de agrariërs gemaakt zijn of uiterlijk bij de besluitvorming rondom het PIP.

Van concept ontwerp tot definitief PIP

Het vrijgeven van het concept ontwerp PIP is bedoeld om reacties van de vooroverlegpartners

zoals de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen op te halen.

De reacties kunnen worden meegenomen in de volgende versie van het PIP, het ontwerp PIP. Bij

het ontwerp PIP kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Van de ingebrachte

zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Het ontwerp PIP wordt samen met het verslag van de

voorgelegde zienswijzen voorgelegd aan Provinciale Staten. Vervolgens stellen Provinciale

Staten het definitieve PIP vast.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 

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

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

brief hebben opgenomen.

Bijlage: Planning project N207 Zuid/BBG/Lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp


