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Beantwoording vragen over Programmatische aanpak
Gouwe.
Geachte Statenleden,
Eind 2018 hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de colleges van de gemeenten

Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen alsmede het Dagelijks Bestuur van het
Hoogheemraadschap van Rijnland ingestemd met de Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe.
Daarbij is geadviseerd om in fase 2 toe te werken naar één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma
dat opgebouwd kan worden uit de hoofdoplossingsrichtingen van drie van de vijf
berei kbaarheidsscenario's.

Sinds april 2018 werken de regionale partners onder de vlag van de Programmatische aanpak
Gouwe aan een duurzame, landelijke en bereikbare regio. U bent hierover geinformeerd per brief

op 29 maart 2018,

13 juli 2018, 13 december 2018 en een technische sessie voor de leden van

de Statencommissie Verkeer en Milieu op 12 december 2018.
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Vooruitlopend op deze besluitvorming in fase 2 heeft de provincie Zuid-Holland met betrekking tot
de brugbediening Gouwe al sneller maatregelen genomen. Op korte termijn wordt onderzocht op
welke manier vaar- en wegverkeer beter op elkaar aangesloten kunnen worden. Per I april 2019
worden schepen gegroepeerd bijde Julianasluis en de Spoorbrug Alphen aan den
Rijn/Gouwesluisbrug (zowel de heen- als terugvaart). ln de spits mag recreatievaart uitsluitend
met beroepsvaart onder bruggen meevaren: er zijn dan geen aparte brugopeningen voor

De parkeeruimte voor

recreatievaart in de spits. Buiten de spits vaart recreatievaart zo veel mogelijk mee met
beroepsvaart. Dit levert tijdwinst op doordat het omhoog en omlaag gaan van de hefbruggen

auto's is beperK.

maar één keer plaatsvindt voor meerdere schepen tegelijk. Er komen daardoor minder, maar wel

het tien minuten lopen.

iets langere brugopeningen. Hierover hebben we u met een brief op 13 november 2018
geinformeerd.
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Er is op korte termijn veel voortgang geboekt en breed bestuurlijke draagvlak voor de
Programmatische aanpak Gouwe bereikt. We begrijpen dat sommige oplossingsrichtingen ook op
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weerstand kunnen stuiten. Deze reacties krijgen ook in het vervolgproces een plek binnen het
participatietraject.
ln de Statencommissie Verkeer en Milieu van 28 november 2018 is over de ingekomen brieven
naar aanleiding van de Programmatische aanpak Gouwe, het volgende besloten:
De ingekomen brieven (in de agendavan 28 november genummerd 20,21 en 22) door te
leiden naar Gedeputeerde Staten ter beantwoording waarvan de commissie verzoekt een
afschrift te ontvangen;
De commissie wil de beantwoording en hetgeen is ingebracht op 16 januari 2019 bespreken.
Technische sessie Programmatische aanpak Gouwe op 12 december 2018 van 9.30 tot
11.00 uur, parallel aan de algemene commissie.
Graag informeren wij u in deze brief over de beantwoording van a) de betreffende ingekomen
brieven en de inspraak en b) de inmiddels gehouden technische sessie op 12 december 2018
over de Programmatische aanpak Gouwe.

a)

Beantwoording brieven

De afgelopen maanden hebben wijop verschillende momenten, in verschillende vormen, via
diverse kanalen en gericht aan zowel de provincie als kernpartners van de Programmatische

aanpak Gouwe reacties ontvangen van het Molenberaad. Twee van deze ingekomen stukken zijn
de klachtenbrief (1 ) van 2 november 2018 en een brief over een door het Molenberaad
voorgestelde 6" scenario van 28 oktober 2018 (2).
ln de Statencommissie Verkeer en Milieu van 28 november 2018 zijn onder meer bovenstaande
brieven

(1

) en

(2) behandeld (in de agend a van 28 november opgenomen als nummers 22

en

). Het daar ingebrachte stuk met nummer 20 'reactie van 4 groeperingen. . .' zien wij als een
samenvoeging van de klachtenbrief (1) en het door het Molenberaad voorgestelde 6e scenario
(2).Deze wordt niet apart beantwoord. Hierna noemen we de brieven 1 en2.
21

ln de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van 5 november 2018 zijn de klachtenbrief (l ) en de brief
over het door het Molenberaad voorgestelde 6" scenario (2) besproken met de kernpartners van

de Programmatische aanpak Gouwe. Er is afgesproken om deze brieven gecoördineerd af te
handelen omdat de gemeenten Alphen aan den Rijn en de gemeente Waddinxveen eveneens
deze brieven van het Molenberaad ontvingen.
Klachtenbrief Molenberaad
Met betrekking tot de klachtenbrief (1) is in de BAG afgesproken om de onafhankelijke
klachtfunctionaris van de provincie Zuid-Holland in te schakelen om deze klachtenbrief van het
Molenberaad in het kader van de Algemene Wet Bestuur af te handelen.
Dit traject loopt en er is in overleg met het Molenberaad voor gekozen om (eerst) een informeel
gesprek te voeren, dat op 18 december 2018 heeft plaatsgevonden. Dit informele gesprek heeft
er nog niet toe geleid dat de klachtenbrief van het Molenberaad wordt teruggetrokken. Er volgt in
januari 2019 een tweede informeel gesprek. Wij volgen dit traject met belangstelling en zullen u
op de hoogte houden over het verdere verloop.
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Door Molenberaad vooroestelde 6" scenario
Met betrekking tot de door het Molenberaad voorgestelde 6" scenario (2) is in de BAG in
gezamenlijkheid vastgesteld, dat dit niet overeenkomt met de randvoorwaarden van de
Programmatische aanpak Gouwe. Als randvoonruaarde voor het opstellen van
bereikbaarheidsscenario's golden alle plannen waarover in Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten (PS), colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden een besluit is
genomen, de zogenoemde 'harde plannen'. Tot deze harde plannen behoren de

Vredenburghlaan, Bentwoudlaan (Uitvoeringsbesluit PS 2015) en de Verlengde Bentwoudlaan en
maatregelen in Hazerswoude Dorp (Uitvoeringsbesluit PS 25 april 2018). ln de BAG van 5
november is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland deze brief beantwoordt.

Op 11 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten een GS-brief vastgesteld waarin is
het Molenberaad om het door hun voorgestelde 6'scenario

opgenomen dat het verzoek van

over te nemen als een van de scenario's met oplossingsrichtingen binnen de Programmatische

aanpak Gouwe niet wordt gehonoreerd. Een afschrift van deze brief treft u bijgaand aan.
lnsorekers

ln de Statencommissie Verkeer en Milieu van28 november 2018 is door de insprekers Brunklaus
en Kuiper - beiden van het Molenberaad - onder meer de wens tot het inschakelen van
Goudappel Coffeng toegelicht. Daarbij is aangegeven dat de provincie door het Molenberaad om
toestemming is gevraagd om hun 6" scenario door te rekenen. Het Molenberaad wil daarbij
gebruikmaken van de diensten van mobiliteitsadviseur Goudappel Coffeng. Dit adviesbureau
heeft voor de provincie eerder berekeningen verricht.
De reactie vanuit de provincie is steeds geweest dat mobiliteitsadviseur Goudappel Coffeng een

zelfstandige organisatie is, die zelf de afweging maakt voor het aannemen van opdrachten.
Standpunt van de provincie is dat er dus geen toestemming van de provincie nodig is.

b) Technische sessie programmatische

aanpak Gouwe 12 december 2018

De technische sessie voor de Statencommissie Verkeer en Milieu op 12 december 2018 werd
bezocht door 7 statenleden en 5 toehoorders van het Molenberaad.
Twee vragen uit deze technische sessie lichten wij nader toe:
- de werking van scenario 5;
- de rolvan Provinciale Staten in fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe.
Beantwoordinq technische vraaq over werkinq scenario 5
Vraag van statenlid Potjer: is rekening gehouden met een verkeersaantrekkende werking in

scenario 5?
Antwoord: ln de brief van 13 december 2018 over de Programmatische aanpak Gouwe afronding
fase 1 en start fase 2 bent u geïnformeerd over de bereikbaarheidsscenario's die doorgaan naar
de tweede fase. Voor de aansluiting N11-412 zijn we afhankelijk van het rijk, een aquaduct zoals
in scenario 3 is een kostbare en langdurige oplossing. Daarom is in scenario 5 een variant
doorgerekend zonder deze aansluiting N11-A12 en zonder aquaduct. Zo worden de verkeers- en

omgevingseffecten van een netwerk van nieuwe randwegen doorgerekend.
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ln de verkennende analyse voor alle bereikbaarheidsscenario's is gerekend met een vaste
verplaatsingenmatrix. De hoeveelheid verkeer door het (dynamisch) studiegebied is in alle
scenario's constant verondersteld
Uit de berekeningen met het dynamisch model blijkt niet dat bij scenario S een
verkeersaantrekkende werking wordt ven¡vacht. De hoeveelheid verkeer op de noord-zuid routes
door het gebied (N207, N209 en de nieuwe verbinding naar de N11 in scenario 5) is minder dan
de hoeveelheid verkeer in de referentiesituatie. Een verkeersaantrekkende werking treedt op
indien een alternatief een aanzienlijk snellere route door het studiegebied biedt. Wanneer
gekeken wordt naar de noord-zuid verbindingen in het studiegebied (de N207, de N209 en in

variant 5 een nieuwe noord-zuid verbinding tussen beide wegen, dan blijkt dat de totale intensiteit
in de spitsen op deze noord-zuid verbinding in scenario 5 ongeveer 10 à 2oo/o lager is dan in de
referentiesituatie. Het verkeer wordt - met name door de combinatie met de afwaardering van de
N207 in dit scenario - dus weggedrongen naar andere routes (doorgaand verkeer volgt meer een
route via 412, N459 en N11). Dit betekent dat grosso modo dit scenario meer een
verkeersverd ringend effect heeft dan een verkeersaantrekkend effect.

Ook uit een extra analyse die het ingenieursbureau heeft uitgevoerd naar de
verkeersaantrekkende werking van scenario 5 blijkt niet dat deze werking aanwezig is (zie
hoofdstuk 7 van de verkeersrapoortaqe (SlS ingekomen stuk 1211212018 Programmatische
aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2 bijlage 7). De lichte afname op de N209 en de
lichte toename op de A4 wijst op een verkeersverdringend effect richting de A4.
Rol Provinciale Staten in de Proorammatische aanoak Gouwe fase 2
Tijdens de technische sessie is gevraagd om Provinciale Staten in een vroeg stadium te laten
beslissen over het concept maatregelenpakket dat in fase 2 wordt opgesteld door trechtering van
de bereikbaarheidsscenario's.
Wij kunnen ons voorstellen dat in het proces van fase 2 tussentijds een extra beslismoment wordt
opgenomen. Dit heeft echter wel als consequentie dat de mijlpalen uit de totaalplanning met
ongeveer 3 tot 6 maanden zullen opschuiven.
Graag willen wijde rolvan Provinciale Staten in fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe
nader met u bespreken op 16 januari 2019 in de Statencommissie Verkeer en Milieu.
Hoogachtend

F. Vermeulen

R.A. Janssen
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Scenario's Programmatische Aanpak Gouwe.
Geachte heer Brunklaus,
Dank voor uw brief, die u namens de Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen, de

Vereniging Vrienden van het Bentwoud, de Vereniging Natuurbehoud Groenpoort en de
bewoners van Weidelanden (verenigd in de stichting Molenberaad) op d.d. 28 oktober 2O18 aan
de gedeputeerde de heer F. Vermeulen heefi gestuurd.
Uw brief is in de Bestuurlijk Afstemgroep (BAG) van de Programmatische Aanpak Gouwe op 5
november 2018 besproken. De deelnemers aan dit bestuurlijk overleg zijn de provincie Zuid
Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Gouda, Regio MiddenHolland en
het Hoogheemraadschap van Rijnland. ln dit overleg is in gezamenlijkheid vastgesteld, dat het
door u voorgestelde 6" scenario niet overeenkomt met de randvootwaarden van de
Programmatische aanpak Gouwe. Als randvoorwaarde voor het opstellen van
bereikbaarheidsscenario's golden alle plannen waarover in Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten (PS) een uitvoeringsbesluit is genomen, de zogenoemde 'harde plannen'. Tot deze harde
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plannen behoren de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan (Uitvoeringsbesluit PS 2015) en de
Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen in Hazerswoude Dorp (Uitvoeringsbesluit PS 25 april
201 8).
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Derhalve wordt uw suggestie om een door u voorgesteld 6" scenario mee te nemen naar lase 2
van de Programmatische aanpak Gouwe niet gehonoreerd.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.

Op 5 november 2018 heeft de BAG zich ook uitgesproken over de aanpak van de tweede fase
van de Programmatische Aanpak Gouwe, waarin op basis van ontwikkelde scenarios eind 2020

een Uitvoeringsprogramma zal worden opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft in de vergadering
van 1 1 december 2018 ingestemd met het advies van de BAG, inclusief een plan van aanpak
voor fase 2.
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Net als uw inbreng gedurende de nu afgeronde eer$e fase van de Programmatische aanpak
Gouwe, stellen wij uw bijdrage - alsook die van andere belanghebbenden in het gebied - aan
deze tweede fase op prijs.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van ZuiúHolland,
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secretaris,

voozitter

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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