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Brief verzoek aan Randstedelijke Rekenkamer tot

onderzoek naar de aanleg N207

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.

In uw brief van 23 maart jl. verzoekt u ons de voorbereidingen voor het project N207 Zuid tijdelijk

stil te leggen. U meldt dat uw verzoek aan de Rekenkamer van 27 februari jl. toegevoegd is aan

de groslijst voor 2021. U vraagt om de uitkomsten van een eventueel onderzoek door de

Rekenkamer af te wachten. Daarnaast pleit u nogmaals om “voortvarend te werk om de

verkeersknelpunten in onze regio daadwerkelijk aan te pakken”.

Naar aanleiding van uw brief zien we onvoldoende aanleiding om de werkzaamheden aan het

project N207 Zuid op te schorten. Aan dit project ligt een Uitvoeringsbesluit vastgesteld door

Provinciale Staten ten grondslag. Het wachten op een eventueel onderzoek van de Rekenkamer

biedt onvoldoende basis om het vastgestelde Uitvoeringsbesluit terzijde te schuiven en de

daaraan gerelateerde werkzaamheden aan het project N207 Zuid op te schorten.

In het N207 Zuid-proces is veel ruimte voor de omgeving om inbreng te hebben.

Uw stichting maakt hiervan gebruik om haar standpunten ten aanzien van het project N207 Zuid

voor het voetlicht te brengen. Een recent voorbeeld hiervan is uw rapport “Het kan anders, het

kan beter… en dat zonder N207 Zuid”. Ten aanzien van het oplossen van de regionale

verkeersknelpunten hebben meerdere van uw voorstellen uit dit rapport een plek gekregen in het

programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). Hierover hebben wij u in de antwoordbrief van de

BBG van 22 januari jl. bericht.

In het programma BBG is de aanpak van de regionale verkeersknelpunten voldoende geborgd.

We vertrouwen erop hiermee uw vragen afdoende beantwoord te hebben.
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We realiseren ons dat uw standpunt anders is. In dat verband willen we u erop wijzen dat we ons

uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de politieke besluitvorming van het project N207 Zuid

en het programma Beter Bereikbaar Gouwe tegelijkertijd plaats vinden.

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.


