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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-747103892 DOS-2012-

0011293

Onderwerp

Beantwoording brieven Molenberaad betreffende verzoek aan Randstedelijke Rekenkamer voor

onderzoek naar de aanleg N207 Zuid en verzoek om intrekken concept ontwerp Provinciaal

Inpassingsplan N207 Zuid.

Advies

1. Vast te stellen de brief aan het Molenberaad betreffende het verzoek van het

Molenberaad aan de Randstedelijke Rekenkamer voor onderzoek van de N207 Zuid.

2. Vast te stellen de brief aan het Molenberaad betreffende het verzoek van het
Molenberaad om het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid in te

trekken.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee PS in kennis wordt gesteld over

de beantwoordingsbrief van GS aan het Molenberaad betreffende het verzoek van het

Molenberaad om het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid in te
trekken

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de twee brieven aan het Molenberaad
betreffende het verzoek van het Molenberaad aan de Randstedelijke Rekenkamer voor

onderzoek naar de N207 Zuid en het verzoek tot intrekken van het concept ontwerp
Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan het Molenberaad
over het Provinciaal Inpassingsplan N207 op de tweede pagina tweede zin voor “van 2023-2025” 

toe te voegen :  “naar verwachting”.

Bijlagen

- Brief van GS aan Molenberaad betreffende verzoek aan Randstedelijke Rekenkamer
voor onderzoek naar de aanleg N207 Zuid.

- Brief van GS aan Molenberaad betreffende verzoek om het concept ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan N207 Zuid in te trekken.

- Bijlage 1 planning behorend bij brief aan Molenberaad verzoek om het concept ontwerp

Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid in te trekken.
- Brief van Molenberaad d.d. 23 maart jl. aan GS met het verzoek aan Randstedelijke

Rekenkamer voor onderzoek naar de aanleg N207 Zuid.  
- Brief van Molenberaad d.d. 23 maart jl. aan de Randstedelijke Rekenkamer over het

verzoek tot onderzoek naar de aanleg van N207 Zuid. 

- Brief van Molenberaad d.d. 27 februari jl. aan de Randstedelijke Rekenkamer over het
verzoek tot onderzoek naar de aanleg van N207 Zuid.

- GS-brief aan PS
- Email-bericht van het Molenberaad d.d. 14 oktober jl. betreffende verzoek aan

Provinciale Staten om het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid in te
trekken.

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 november 2020 17 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Het Molenberaad heeft de Randstedelijke Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar de

N207 Zuid. De Randstedelijke Rekenkamer heeft het Molenberaad laten weten dat men geen tijd

heeft om het onderzoek te starten en dat het verzoek op de groslijst voor 2021 is geplaatst. 

Vervolgens heeft het Molenberaad Gedeputeerde Staten verzocht de voorbereidingen voor het

project N207 Zuid tijdelijk stil te leggen, in afwachting van de uitkomsten van een eventueel

onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer.

Daarnaast pleit het Molenberaad nogmaals om “voortvarend te werk te gaan om de

verkeersknelpunten in onze regio daadwerkelijk aan te pakken”.

Het tijdelijk stil leggen van het project N207 Zuid is niet wenselijk. Aan het project N207 Zuid ligt

een door Provinciale Staten vastgesteld Uitvoeringsbesluit 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.  

Op 14 oktober jl. heeft het Molenberaad een email-bericht naar de Statenleden verzonden waarin

wordt verzocht om het op 9 juli vrijgegeven concept ontwerp Inpassingsplan N207 Zuid in te

trekken. Als reden wordt door het Molenberaad aangevoerd dat niet wordt voldaan aan de

voorwaarden zoals opgenomen in amendement nr. 609 behorend bij het Uitvoeringsbesluit N207

Zuid d.d. 25 april 2018 omdat de resultaten van de studies vanuit Beter Bereikbaar Gouwe (BBG)

en N206-209 nog niet bekend zijn. Ook is het Molenberaad van mening dat er nog geen

maatwerkoplossing is gevonden voor de betrokken agrariërs. 

In de brief wordt uiteengezet dat zowel de studie Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) als de N206-

209-studie een uitwerking van het amendement is en vervolgstudies zijn 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. De maatregelen van

het project N207 Zuid worden van 2023 tot 2025 gerealiseerd

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : n.v.t.

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Dit besluit heeft geen juridische consequenties. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Provinciale Staten hebben op 25 april 2018 het uitvoeringsbesluit genomen betreffende de N207-

Zuid. Het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid is 9 juli jl. door Gedeputeerde

Staten vrijgeven voor het ophalen van een reactie van de vooroverlegpartners.

 

3 Proces

 

Na besluitvorming in GS zullen beide brieven naar het Molenberaad worden verzonden. 

De Staten ontvangen een afschrift van de brief betreffende het verzoek van het Molenberaad om

het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid in te trekken. De Staten hebben

hierom gevraagd in de Statencommissie BE.

 

4 Participatie

 

In het N207 Zuid-proces is veel ruimte voor de omgeving, zoals het Molenberaad, om inbreng te

hebben. Met enige regelmaat vinden (digitale) informatiebijeenkomsten plaats en hebben

gezamenlijke werksessies plaatsgevonden. 

Het project N207 Zuid is een eerste stap in het aanpakken van de regionale verkeersknelpunten.

Het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) onderzoekt wat er nog meer nodig is in de regio.

Meerdere maatregelen van het voorstel van het Molenberaad hebben een plek gekregen in de

varianten die onderzocht worden in het kader van het programma BBG. Dit is ook eerder vanuit

de BBG aan het Molenberaad gecommuniceerd.

5 Communicatiestrategie

 

Over dit besluit wordt niet actief gecommuniceerd. Volstaan kan worden met de

publiekssamenvatting. 

 

 

 


