
 
 

 
 

 
 
 
Nieuwsbrief N207 Zuid – PIP februari 2023 
 
In deze nieuwsbrief 

• Informatieve brief 
• Stand van zaken PIP N207 Zuid 
• Nota van Beantwoording zienswijzen 
• Hoe gaat het verder? 

 
 

Informatieve brief 
 
Gedeputeerde Staten heeft eind februari de stand van zaken van het project N207 Zuid gedeeld met 
Provinciale Staten via een informatieve brief. De beschikbare documenten van het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid zijn samen met de Nota van Beantwoording van de zienswijzen 
gedeeld. Ook is er een publieksvriendelijke samenvatting van het PIP N207 Zuid gemaakt. Deze 
documenten zijn nog niet vastgesteld door Provinciale Staten. Op dit moment kunt u hier dus ook 
niet op reageren. U kunt pas later reageren als de PIP-documenten zijn aangevuld en vastgesteld 
door Provinciale Staten. Naar verwachting gebeurt dit eind 2023 - begin 2024. Maar u kunt de 
huidige PIP-documenten en voorlopige Nota van Beantwoording van de zienswijzen nu al wel 
bekijken. U vindt de documenten op de projectwebsite www.zuid-holland.nl/n207zuid  
 
In deze nieuwsbrief leest u een toelichting op de stand van zaken en het proces van het project N207 
Zuid. 
 

Stand van zaken PIP N207 Zuid 
 
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen werken in het 
project N207 Zuid samen. Het doel hiervan is een betere doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid 
en veiligheid in het gebied. De provincie heeft voor het project een nieuw bestemmingsplan 
voorbereid. Dit heet het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid. In het PIP staan een kaart, de 
regels en de maatregelen beschreven die de provincie Zuid-Holland van plan is te nemen.  
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Zienswijzen  
De huidige PIP-documenten volgen op het Ontwerp PIP N207 Zuid wat in mei 2022 is gepubliceerd. 
Alle overlegpartners en betrokken bewoners, ondernemers en verenigingen konden hier van 31 mei 
tot en met 12 juli 2022 op reageren met een zienswijze. De antwoorden op alle reacties zijn 
opgenomen in de Nota van Beantwoording zienswijzen. Verderop in de deze nieuwsbrief leest u 
meer hierover.  
 
Aanvullend onderzoek 
Ook de Commissie m.e.r. heeft het Ontwerp PIP beoordeeld. Op 29 augustus 2022 heeft de provincie 
een voorlopig inhoudelijk advies ontvangen van de commissie. Dit advies had betrekking op de 
milieueffecten die staan beschreven in het Milieueffectrapport (MER) N207 Zuid. De commissie heeft 
nog enkele vragen gesteld over de onderdelen verkeer, geluid en natuur. De provincie is inmiddels 
gestart met aanvullende onderzoeken. Bijvoorbeeld de noodzakelijke maatregelen om stikstof te 
compenseren. Naar verwachting veranderen deze aanvullende onderzoeken het PIP niet, maar 
verbeteren ze de onderbouwing. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van deze onderzoeken nog 
dit jaar worden ingepast in het PIP. 
 
Publiekssamenvatting PIP 
Op de huidige PIP-documenten is geen reactie, bezwaar of beroep mogelijk. Wij informeren u met 
deze PIP-documenten tussentijds over de stand van zaken. Het PIP bestaat uit meer dan 1.000 
pagina’s. Om deze informatie toegankelijk te maken heeft de provincie hiervan een 
publiekssamenvatting gemaakt.   
 
De publiekssamenvatting PIP N207 Zuid kunt u downloaden op  
www.zuid-holland.nl/n207zuid (linksonder bij Documenten) 
 
 

Nota van Beantwoording zienswijzen 
 
De Nota van Beantwoording zienswijzen op het Ontwerp PIP N207 Zuid is een voorlopige versie. Dat 
komt omdat deze Nota nog niet is vastgesteld door Provinciale Staten. De verwachting is dat het PIP 
en de Nota van Beantwoording zienswijzen eind 2023 – begin 2024 definitief worden vastgesteld. 
Provinciale Staten zijn eind februari wel per brief geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over de 
stand van zaken van het project N207 Zuid. Daardoor kunnen wij op dit moment deze voorlopige 
versie van de Nota met u delen.  
 
In de Nota van Beantwoording zienswijzen staan de antwoorden op de reacties die zijn ontvangen op 
het Ontwerp PIP N207 Zuid. Nadat het Ontwerp PIP in 2022 werd gepubliceerd, had iedereen van 31 
mei tot en met 12 juli de gelegenheid om hierop te reageren met een zienswijze. In totaal zijn ruim 
700 zienswijzen ontvangen. Veel van deze zienswijzen kwamen inhoudelijk overeen. In totaal zijn 87 
unieke zienswijzen ingediend.  
 
Aanpassingen en verbeteringen PIP 
Specialisten hebben alle zienswijzen besproken, beoordeeld en uiteindelijk beantwoord in de nota. In 
diverse gevallen hebben de ingediende zienwijzen geleid tot aanpassingen en verbeteringen van het 



 
 

 

 

 

PIP. Zoals de verplaatsing van de geplande ecologische verbindingszone langs de Bentwoudlaan voor 
een betere verbinding tussen twee zones. Ook is besloten een nieuwe grondwal aan te leggen met 
een positief effect voor recreanten in het Bentwoud. En er zijn aanpassingen gedaan aan het 
kruispunt N209-Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp voor meer veiligheid en doorstroming van het 
verkeer. Als een zienswijze niet tot een aanpassing van het plan heeft geleid, dan wordt in de Nota 
van Beantwoording uitgelegd waarom niet. 
 
Beantwoording zienswijzen bekijken 
De zienswijzen zijn geanonimiseerd opgenomen in de Nota van Beantwoording. Personen, 
organisaties en bedrijven die een zienswijze hebben ingediend ontvangen een brief. Hierin staat een 
uniek nummer vermeld, zodat de ingediende zienswijze kan worden teruggevonden. De Nota van 
Beantwoording zienswijzen is voor iedereen toegankelijk en staat op de projectwebsite.   
 
De Nota van Beantwoording zienswijzen kunt u downloaden op  
www.zuid-holland.nl/n207zuid (linksonder bij Documenten) 
 
 

Hoe gaat het verder? 
 
Vaststellen PIP N207 Zuid 
Het PIP wordt in 2023 nog aangevuld met een paar lopende onderzoeken. Zodra de PIP-documenten 
zijn aangevuld, worden deze door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan de Provincialen Staten. Dit 
zal in ieder geval na de verkiezingen en formatie van de nieuwe Gedeputeerde Staten zijn. Provinciale 
Staten stellen dan het PIP N207 Zuid vast. Dit heet een Vaststellingsbesluit. De verwachting is dat het 
PIP en de Nota van Beantwoording zienswijzen eind 2023 – begin 2024 definitief worden vastgesteld. 
Na het vaststellen van het PIP kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State. Via deze nieuwsbrief 
blijven wij u op de hoogte houden van de laatste projectinformatie.  
 
Voorbereiding realisatie N207 Zuid maatregelen 
De maatregelen van het project N207 Zuid worden naar verwachting van 2024 tot 2028 gerealiseerd. 
Er wordt nagedacht om de realisatie duurzaam en efficiënt te laten verlopen. Daarom werkt de 
provincie samen met gemeenten en andere partijen bij het aanleggen en aanpassen van wegen, fiets-
, wandel- en ruiterpaden. Zo wordt er met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen 
zorgvuldig overlegd om de lokale wegen straks goed te laten aansluiten op provinciale wegen.  
 
Vervolg op N207 Zuid: Beter Bereikbaar Gouwe 
Het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is een vervolgstudie op de N207 Zuid. BBG 
onderzoekt verschillende middellange en lange termijn maatregelen voor een betere bereikbaarheid, 
leefbaarheid en een versterking van de economie op en rondom de rivier de Gouwe. De maatregelen 
die onderzocht worden binnen het programma BBG, zijn aanvullend op de maatregelen van de N207 
Zuid. Zo zijn er samen met een klankbordgroep van bewoners schetsontwerpen gemaakt voor een 
onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp. Binnenkort worden daarover een aantal 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Half maart vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten 
op www.beterbereikbaargouwe.nl  


