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Geachte Statenleden,
Provincie Zuid-Holland zet landelijk de toon met de pilotprojecten uit het programma
Energietransitie in Mobiliteit en lnfra om het beheer en onderhoud van de wegen N211 en de
N470 "CO2-negatief" te maken, waardoor deze meer CO2 opnemen dan tijdens de
werkzaamheden wordt uitgestoten.
Na een uitvoerig aanbestedingstraject heeft aannemersbedrijf Boskalis in juni de aanbesteding
voor de N470 gewonnen met een plan vol duurzame maatregelen langs het gehele traject. Het

plan bevat maar liefst 13 innovaties die bijdragen aan de energietransitie. De N470 wordt de
eerste volledige provinciale weg die CO2-negatief is.
De aanpak van Zuid-Holland om niet te blijven hangen in studies en plannen, maar'het gewoon
te gaan doen en daarvan te leren', werpt zijn vruchten af. De twee wegen vormen een belangrijk
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Tram 9 en de buslijnen

vliegwiel voor de reductie van de CO2 footprint en het energieverbruik bij toekomstig beheer en
onderhoud aan provinciale wegen. De provincie doet momenteel ervaring op in een wegvak van
drie kilometer op de N211 tussen Den Haag en Poeldijk. Met de duurzame renovatie van de
volledige N470 over een lengte van 17 kilometer wordt een belangrijke volgende stap gezet.
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De komende tijd zal de provincie de details voor de aanpak van de N470 samen met de
aannemer uitwerken. Op 1 september 2018 gaan de werkzaamheden van start. Naar veruuachting
wordt de weg rond 1 november 2019 opgeleverd.
lk ga ervan uit u voor nu voldoende te hebben geTnformeerd
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