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Wijzigingsovereenkomst verbreding A20 Nieuwerkerk 

aan den IJssel - Gouda

 

Geachte Statenleden, 

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 maart 2019 is de provincie, samen met de andere betrokken regionale partijen, met de minister

van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2019 een bestuursovereenkomst aangegaan voor de

verbreding van A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Per brief

van 2 juli 2020 met kenmerk PZH-2020-745755257 heeft gedeputeerde Vermeulen u erover

geïnformeerd dat de eerdere planning van het ministerie van IenW voor de verbreding van de

A20 niet meer gehaald zou worden. Reden hiervoor was dat de eerste aanbestedingspoging van

Rijkswaterstaat voor het selecteren van een ingenieursbureau voor de planuitwerking geen

inschrijving had opgeleverd.

Zoals u ten tijde van het tekenen van de Bestuursovereenkomst in 2019 is gemeld, was

versnelling van de realisatie van de verbreding van de A20 juist het motief voor provincie en 

regiopartijen ook bij te dragen aan de meerkosten van de planuitwerking voor een gezamenlijk

bedrag van € 1,0 mln. Hiervan zou de provincie, mede namens de gemeente Rotterdam en de

regio Midden-Holland, € 850.000 bijdragen (netto bijdrage provincie bedraagt € 700.000). Nu er

van versnelling geen sprake meer is, hebben Rijk en regiopartijen geconstateerd dat dan ook niet

langer sprake kan zijn van betaling voor versnelling. 

Overleg met het ministerie van IenW over de ontstane situatie heeft tot het inzicht geleid dat er

een gedeeltelijke ontvlechting moet komen van de bestuursovereenkomst. Hiervoor is een

wijzigingsovereenkomst opgesteld. Kort gezegd houdt deze in dat IenW de reeds door de

gemeenten betaalde regionale bijdrage zal terugbetalen. Ook zal IenW op grond van deze

wijzigingsovereenkomst de ingediende subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-Holland intrekken.

Alle betrokken partijen streven ernaar voor 1 april 2021 in te stemmen met deze

wijzigingsovereenkomst, waarna ondertekening volgt. 

Hoewel de oorspronkelijk beoogde versnelling van de baan is, blijven GS groot belang hechten

aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het A20 NKG gebied. Om die reden is in

http://www.zuid-holland.nl


Ons kenmerk

PZH-2021-768192103 

2/2

samenspraak met de betrokken partijen in de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) A20 NKG

afgesproken dat de provincie de eerdere (netto) subsidiebijdrage van € 700.000 nu zal

bestemmen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het A20 NKG gebied. Het betreft

concreet: de financiering van de hogere kosten voor de aanpassing van de aansluiting van de

N219 op de A12, de gezamenlijke bijdrage van de regiopartijen voor

mobiliteitsmanagementmaatregelen vóór de start van de feitelijke realisatie van de verbreding

A20 en het mede mogelijk maken van een vervolgonderzoek voor een ambitiesnelfietsroute van

Rotterdam naar Gouda. Eén en ander zal in de Voorjaarsnota 2021 verder worden afgewikkeld.  

Ook de andere bestuurlijke regionale partners binnen de BAG A20 NKG hebben toegezegd hun

vrijvallende middelen beschikbaar te houden voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het

A20 NKG gebied.

 

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.


