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ZIENSWIJZE OVER HET ONTWERP PROVINCIAAL INPASSINGSPLAN N207 ZUID EN BIJBEHOREND MER

Geacht college,

Namens cliënte, Stichting Het kan anders, statutair zetelend te gemeente Waddinxveen,
gevestigd aan de Plasweg 8A te ( 2742 KB) Waddinxveen, en mede namens de vereniging
Vrienden van het Bentwoud, statutair zetelend te gemeente Boskoop, gevestigd aan De
Oude Wijk 6 te (2771 ZM) Boskoop, de Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen,
statutair zetelend te Waddinxveen, gevestigd aan de Plasweg 8A te (2742 KB)
Waddinxveen en de Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop,
statutair zetelend te gemeente Alphen aan den Rijn, gevestigd aan Papiermolen 60 (2406
KN) Alphen aan den Rijn, dien ik bij deze een zienswijze in over het ontwerp provinciaal
inpassingsplan N207 Zuid (hierna: het ontwerp pip). De genoemde verenigingen hebben
de afgelopen jaren samengewerkt onder de naam Molenberaad. Communicatie met de
provincie is ook onder die naam gevoerd.

Stichting Het kan anders heeft tot doel het voorkomen en beperken van verkeersoverlast
en de beleving daarvan in de regio Hazerswoude, Boskoop, Waddinxveen en wijdere
omgeving met als doelbescherming van waarden op het gebied van natuur, recreatie,
landschapskwaliteit en leefbaarheid in deze regio (bip.age 1).

in deze zienswijze beschrifven clienten eerst kort het procesverloop en de inhoud van het
ontwerp pip. Daarna formuleren cliënten hun bezwaren tegen dit ontwerp pip. Zij
concluderen dat het ontwerp pip niet, of althans niet in deze vorm, vastgesteld kan
worden.

1. Procesverloop

1.1 De terinzagelegging van het ontwerp pip kent een lange voorgeschiedenis. Na
een langetermijnstudie en een gebiedsverkenning is in 2013 een Ouick Scan
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N207 Zuid uitgevoerd. In deze Ouick Scan zijn in totaal veertien varianten en

vijf combinaties onderzocht. Daaruit zijn vijf alternatieven gekomen:

- la) de Verlengde Bentwoudlaan;

- 2b) Verdiepte weg of open tunnelbak door Hazerswoude-Dorp;

- 2d) Randweg om Hazerswoude;

- 3a) Lokale ontsluiting Greenport-Boskoop-N11 westelijk van het spoor;

- 3c) Lokale ontsluiting Greenport-Boskoop-N11 oostelijk van het spoor.

1.2 In de planstudie N207 Zuid, fase 1 zijn de vijf alternatieven verder onderzocht.

In april 2016 hebben GS en de colleges van burgemeesters en wethouders van

de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen de Verlengde

Bentwoudlaan a4.s voorkeursafternatief vastgesteld. Tevens is besloten dat de

situatie in Hazerswoude-dorp verbeterd dient te worden en dat een Lange

termijn verkenning wordt uitgevoerd om de verkeers- en

leefbaarheidsproblemen op te tossen.

1.3 In fase 2 van de planstudie is het voorkeursalternatief nader uitgewerkt. Dit

heeft geresulteerd in het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid van 29 augustus 2017

(hierna: het Uitvoeringsbesluit).

1.4 Op 25 april 2018 hebben PS ingestemd met een aanpassing van het
Uitvoeringsbesluit. In het amendement 609 hebben PS uitgesproken dat het

oplossend vermogen van de Verlengde Bentwoudlaan niet los kan worden
gezien van een totaaloplossing tot verbetering van de verkeerssituatie in het

gebied, ook richting de N11, waaronder ook de knelpunten door de oost-
westverbindingen over de Gouwe. Amendement 609 houdt de volgende
aanpassing van het Uitvoeringsbesluit in (bijlage 2):

- Een studie uitvoeren naar de mogelijke oplossingen voor de volgende fase

van de Verlengde Bentwoudlaan naar de N11. De uitkomsten ervan dienen

te worden vertaald in een gezamenlijke keuze van de provincie en de

betrokken gemeenten. De uitkomst van de studie dient te worden gebruikt

als onderbouwing voor het op te stellen ontwerp pip;

- Een studie uitvoeren naar mogelijke optossingen voor een volgende fase

Hazerswoude-Dorp met het oog op de te verwachten toename van het

verkeer op de N209 na aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. De
uitkomsten ervan dienen te worden vertaald naar een gezamenlijke keuze,

mede gelet op de toekomstbestendigheid daarvan voor Hazerswoude-Dorp.

De uitkomst van de studie dient te worden gebruikt als onderbouwing voor

het op te stellen ontwerp pip.

- Gezamenlijk met de betrokken agrariërs een studie uitvoeren naar de

noodzaak en mogelijkheden van (gedeeltelijk) gehete bedrijfsverplaatsing

en ruilverkaveling en de uitkomsten daarvan vertalen in een gezamenlijk

plan. Het gezamenlijke plan dient te worden vertaald in een ruimtelijk plan,

parallel aan het ontwerp pip.

1.5 Op 2 februari 2022 is motie 1068 aangenomen (billage 3). In die motie wordt

GS opgeroepen de ontwerp pip niet eerder aan PS voor te leggen dan wanneer

de uitkomsten van de studies opgenomen in Statenvoorstet 7429 bekend zijn,

daaruit een gezamentijke keuze is gemaakt en die ter onderbouwing in het pip

zijn opgenomen. Statenvoorstel 7429 ziet op het maatregelenpakket Beter

Bereikbaar Gouwe fase 2 (hierna: BBG), waarin onder andere een noordetijke

ontsluitingsweg Boskoop - Atphen aan den Rijn wordt onderzocht. Er is
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toegezegd de effecten van de varianten BBG mee te nemen in de pip-inspraak
Vertengde Bentwoudtaan.

1.6 Bij brief van 25 februari jl. hebben GS aan PS een behandelvoorstel gestuurd
inzake motie 1068. De voorgestelde behandeling houdt in dat PS bij de
behandeling van het pip inzicht hebben in de effecten van de vijf te
onderzoeken varianten BBG. Het voorstel luidt: ”De behandeling van het ontwerp
PIP in Gedeputeerde Staten is voorzien in april 2022. De resultaten van

bovenstaande uitwerking zullen onderdeel uitmaken van het GS besluit. Daarmee

kan de uitwerking van de BBG varianten ook onderdeel zijn van de PIP inspraak

Verlengde Bentwoudlaan.Bij de behandeling van het PIP N207 in Provinciale Staten
worden naast het ontwerp PIP ook de resultaten van de 5 mogelijke
oplossingsrichtingen (verkeerskundig, kosten, draagvlak en effecten voor de natuur)
tezamen met de inspraakreacties aan ProvinciaIe Staten voorgelegd."

1.7 Stichting Het kan anders heeft op 23 mei 2022 samen met Het Molenberaad
over de wijze van uitvoering van motie 1068 een brandbrief gestuurd aan GS
(bijlage 4). Hierin wordt GS opgeroepen het ontwerp pip niet ter inzage te
leggen, voordat de uitkomsten bekend zijn van de studies uit Statenvoorstel
7429, het nadere onderzoek naar de effecten van de uitkomsten van de
vervolgstudie BBG. De strekking van motie 1068 is immers dat de resultaten
daarvan onderdeel zullen uitmaken van het GS besluit. Daarmee wordt bedoeld
het GS besluit tot vaststelling van het ontwerp pip, het MER en de
terinzagetegging daarvan.

1.8 Desondanks hebben GS op 24 mei jl. besloten het ontwerp pip vast te stellen
met het bijbehorende MER, en de stukken ter inzage te leggen.

2. inhoud ontwerp pip

2.1 Vanaf 31 mei 2022 tot en met 12 juli 20224.igt het ontwerp pip en het MER ter
inzage.

2.2 Het ontwerp pip bevat de planotogische grondstag voor een pakket maatregeten
in en nabij de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Waddinxveen. Er
zal een nieuwe provinciate weg (de Bentwoudlaan en de Verlengde
Bentwoudtaan), een gemeentelijke weg (de Vertengde Beethovenlaan), fiets- en
wandelpaden en een ecologische verbindingszone worden aangelegd. Tevens
bevat het ontwerp pip de planologische grondslag voor diverse
verkeersmaatregelen aan de N209 in Hazerswoude-Dorp.

2.3 Naast de procedure van het ontwerp pip toopt tevens een gemeentelijke
bestemmingsplanprocedure, die voorziet in twee nieuwe gemeentelijke wegen:
een zuidwestelijke wijkontstuitingsweg en een noordoostelijke
wijkontstuitingsweg. Het ontwerpbestemmingsplan 'Verkeersmaatregelen
Hazerswoude-Dorp voorziet in de ptanotogische grondstag daarvoor. Clienten
zutten hun zienswijze ook over dat bestemmingsplan indienen.

3. Bezwaren tegen ontwerp pip

3.1 Clienten zijn van mening dat het inpassingsplan niet kan worden vastgesteld.
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Ontwerp pip in strijd met zorgvuldigheids-, motiverings-, en vertrouwensbeginsel

3.2 Zoals onder punt 1.4 van deze zienswijze is beschreven, hebben PS op 25 april
2018 ingestemd met een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit. In het
amendement 609 is kort gezegd aangenomen dat de Verlengde Bentwoudlaan
niet los kan worden gezien van een totaaloplossing tot verbetering van de
verkeerssituatie in het gebied, ook richting de N11, waaronder ook de
knelpunten door de oost-westverbindingen over de Gouwe (BBG). De
uitkomsten van de BBG-studie moeten worden gebruikt als onderbouwing van
het op te stellen pip, zo volgt uit Amendement 609. Daarnaast zal een studie
worden uitgevoerd naar de mogelijke oplossingen voor Hazerswoude-dorp
(leefbaarheid en doorstroming). De uitkomsten van die studie moet ook worden
gebruikt aLs onderbouwing voor het op te stellen pip.

3.3 Bij BBG gaat het om onderzoeken naar onder andere de volgende onderwerpen:
drie verschillende locaties voor een oeververbinding over de Gouwe,
Verbindingswegen van Boskoop naar de N11 en een tunnel in Hazerswoude-
Dorp.

3.4 Onderdeel van het amendement 609 is ook een studie naar de
verkeersproblemen op de N206 en N209. Het is overduidelijk dat de resultaten
van deze studie en van BBG een zeer grote invloed hebben op het ontwerp pip.

3.5 De uitkomsten van deze studies (BBG en Hazerswoude-Dorp) zijn echter op geen
enkele manier gebruikt als onderbouwing voor het op te stellen pip, aangezien
deze studies nog moeten worden uitgevoerd. Nu de resultaten van de studies
nog niet bekend zijn, maar at wel een ontwerp pip ter inzage is gelegd, is
gehandeld in strijd met het Amendement 609, het vertrouwens- en het
zorgvuldig he idsbeg i nsel.

3.6 Daar komt nog bij dat recent (nogrnaals) een motie is aangenomen die oproept
tot het opnemen van de uitkomsten van het BBG (fase 2) onderzoek in het pip.
In het behandelvoorstel staat expliciet dat de resultaten van het BBG onderzoek
onderdeel zullen uitmaken van het GS-besluit. Door het ontwerp pip nu vast te
stellen zonder daarbij de uitkomsten van het BBG-onderzoek af te wachten en
de uitkomsten van dat onderzoek te betrekken bij het ontwerp pip, handelt het
college in strijd met het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

3.7 Door de beschreven handelswijze wordt de procedure van afdeling 3.4 Awb
bewust doorkruist. De uitkomsten van BBG en van de verplichte
stikstofonderzoeken zijn immers nog niet bekend, maar desalniettemin wordt
nu door GS de voorbereidingsprocedure gestart door het ontwerp pip en de
daarbij behorende stukken half ter inzage te leggen. Half, omdat de cruciale
stikstof- en BBG-studies nog ontbreken. De rechtsbescherming voor één ieder
wordt hierdoor opgeknipt in meerdere delen en momenten, met negatieve
gevolgen voor belanghebbenden. Deze handelswijze is niet alleen in strijd met
het zorgvuldigheidsbeginsel, maar door het bewuste karakter ervan neigt het
bovendien naar détournement de pouvoir. GS hebben geen enkele verklaring
voor het opknippen van de voorbereidingsprocedure in meerdere delen
gegeven.
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Strijd met art. 3:11 Awb

3.8 Op de website van BBG1 staat dat in PS is besloten een quick scan uit te voeren
naar vijf varianten voor BBG. Tevens zou zijn besproken dat de effecten van
deze varianten op hoofdlijnen bekend zijn bij de besluitvorming over het
ontwerp pip en de resu[taten daarvan zouden zijn weergegeven in een bijlage
bij het ontwerp pip. De quick scan is echter niet als bidage bij het ontwerp pip
ter inzage gelegd. Dit is in strijd met art. 3:11 Awb.

3.9 Evenmin zijn de onderzoeksresultaten van het BBG zelf ter inzage gelegd, nu
dat onderzoek nog niet is uitgevoerd. Nu het pip daarop wel zal worden
gebaseerd, zoals blijkt uit het behandetvoorstel motie 1068, zal ook de BBG-
studie ter inzage getegd moeten worden, zodat een ieder de getegenheid krijgt
zich daarover uit te spreken.

3.10 Bovendien ontbreken de onderzoeksrapporten die horen bij het
Milieueffectrapport N207 zuid van Tauw van 4 november 2015 (hierna: de oude
MER van Tauw). In dit MER zijn de effecten van vijf verschillende atternatieven
onderzocht en beschreven. Er is onderzocht op de aspecten verkeer en vervoer,
geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, trit[ingen, externe veiligheid, natuur,
landschap en cultuurhistorie, archeologie, ruimtegebruik, bodem en water. Atle
onderzoeken naar deze (deel)aspecten van het MER zijn echter niet bij de nu ter
inzage [iggende stukken gevoegd.

3.11. De oude MER van Tauw heeft bij Uitvoeringsbesluit van 29 augustus 2017
ge[eid tot het voorkeursalternatief de verlengde Bentwoucilaan (visie 3) en voor
Hazerswoude-Dorp maatregelpakket X robuust inclusief lokale verbindingen.
Dit voorkeursalternatief wordt in het huidige MER van 17 maart 2022 (delen A
en B, hierna: deet A respectievelijk deel B van het MER) als uitgangspunt
genomen, ten onrechte zonder dat opnieuw een voorkeursa[ternatief wordt
vastgesteld. Dit terwijl op pagina 7 van deet A van het MER staat dat een geheel
nieuw MER wordt opgesteld, dat de m.e.r. procedure van begint tot eind
doortoopt.

3.12 Het voorkeursalternatief dat het uitgangspunt vormt de delen A en B van het
huidige MER, is dus gebaseerd op onderzoeksrapporten die niet ter inzage zijn
getegd. Alle onderzoeksresultaten die zijn gebaseerd op verkeerscijfers zijn
hierdoor niet controleerbaar. Onderzoeksresultaten ten aanzien van onder
andere de doorstroming, capaciteit, verkeersvedigheid, geluid, [ucht, en
gezondheid zijn gebaseerd op verkeerscijfers.

3.13 Op 7 juni jl. hebben clienten de verkeerscijfers waarop de oude MER van Tauw
is gebaseerd opgevraagd, maar tot op heden zijn deze niet ontvangen .

3.14 Naast de hierboven genoemde ontbrekende stukken, ontbreekt het
noodzaketijke stikstofonderzoek. Het spreekt voor zich dat deze onderzoeken
bij de ter inzage [iggende stukken hadden moeten liggen.

1 www.beterbereikbaargouwe.nL
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Onderzoeksgegevens niet meer actueel

3.15 Op grond van art. 3.1.1a jo. 1.1.1 lid 2 Bro mag een inpassingsptan in ieder geval

worden gebaseerd op onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan twee jaar. Als
oudere onderzoeksgegevens worden gebruikt, behoeft dit op grond van het
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeg inset een nadere motivering. In
het ontwerp pip is ten onrechte een nadere motivering voor het gebruik van
verouderde gegevens niet gegeven.

Onderliggende rapporten oude MER van Tauw

3.16 Zoals onder punt 3.10 van deze zienswijze reeds is beschreven, zijn de
achterliggende onderzoeksrapporten bij het oude MER van Tauw ten onrechte
niet ter inzage getegd. Het is dan ook niet (precies) duidelijk hoe oud de
onderzoeksrapporten zijn waarop dit oude MER van Tauw is gebaseerd. De
onderzoeksrapporten zullen hoe dan ook in ieder geval ouder zijn dan 7 jaar,
aangezien de oude MER van Tauw zelf dateert van 4 november 2015. Nu het
voorkeursalternatief is gebaseerd op deze oude rapporten, is het ontwerp pip
gebaseerd op verouderde gegevens. Dit is in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel

Verkeer

3.17 Evenmin is het huidige MER gebaseerd op actuele onderzoeksgegevens. Bijlage
V bij deel A van het MER is het concept rapport 'Verkeersberekeningen N207-
zuid, 2019, van Goudappel Coffeng van 13 maart 2019 (hierna: het rapport van
Goudappel Coffeng). Op pagina 1 van het rapport van Goudappel Coffeng staat
dat het is gebaseerd op - op dat moment - nieuwe verkeersmodel RVMH 3.0.
Op pagina 4 staat dat is gebruik gemaakt van het RVMH versie 3.1 van oktober
2018. Dit is dus innerlijk tegenstrijdig en daarmee onzorgvuldig.

3.18 Ook het Achtergrondrapport Verkeer en vervoer van 21 januari 2022 (hierna: het
Achtergrondrapport Verkeer) wordt uitgegaan van het verouderde model RVMH
versie 3.1.

3.19 Inmiddets zijn er twee nieuwere verkeersmodellen beschikbaar, te weten RVMH
3.1 (2018) en het actuelere verkeersmodel (RVMH 3.2). Model RVMH 3.2
genereert andere cijfers en daarmee uiteindelijk ook andere gevolgen. Een
directe vergelijking tussen de versies is niet bij het ontwerp pip gevoegd. In het
rapport 'Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland (RVMH) 3.2, Technische
rapportage van Goudappel Coffeng van 11 september 2019 worden de
verschillen tussen de verschillende versies toegelicht. Het betreft onder andere
recentere gegevens voor verschillende woontocaties en netwerken in de directe
omgeving van de N207-zuid.

3.20 Daarnaast gaat het rapport van Goudappel Coffeng uit van een vergelijking met
de op dat moment huidige situatie, dat wil zeggen 2017, zo volgt uit pagina 6
van het rapport. Inmiddets zijn vijf jaar verstreken. De gegevens uit dit rapport
zijn dus ook niet meer actueel.

3.21 Hetzelfde geldt voor het Achtergronddocument Verkeer. Op p. 24 staat dat de
huidige situatie (2017) wordt vergeleken met de referentiesituatie 2035.
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3.22 In het rapport van Goudappel Coffeng wordt bovendien uitgegaan van
verouderde gegevens omtrent het inwoneraantat van Waddinxveen. Het
inwoneraantat 2035 is veel te Laag in het model RVMH 3.1 meegenomen. Het

gebruikte model gaat uit van een inwoneraantal in 2035 in Waddinxveen van

ca 32.600. Zelf rekent de gemeente dat er in 2035 circa 38.000 inwoners zullen

zijn. De website gemeen Waddinxveen.incijfers.nl bevestigt de cijfers, zoals ook

is vastgesteld in de gemeentelijke commissievergadering van 29 juni jl. Tevens

is dit mede aanleiding tot amendement in gemeenteraad van Waddinxveen van

6 juli jl. tot ijking van de gebruikte data in het ontwerp pip! Dit aantal is niet

verwerkt in de verkeerscijfers. Per april 2022 was het inwoneraantal voor
Waddinxveen 31.668 dus al op het niveau 2030H uit onderstaande tabel (bijlage

1 rapport Goudappel Coffeng, p. 6.

3.23 Tenslotte is de verlaging van de snelheid van 120/130 naar 100km/u niet
verwerkt in het modeL Effect van de verlaging is dat het verkeer sneller
provinciale wegen zal kiezen omdat de tijdswinst op snelwegen is verminderd.

Dat zal effect hebben op de geluidsbelasting bij de nieuwe wijk t Suyt dat nu
al knelt.

;11•NUI1..i 263 20,0 /1 i 20 11' 203, H

Gouda 71.200 74.100 76.100 77 100 79.200

Zuldplas 40.800 49 300 76.200 51.600

Waddinxveen 26.100 29.700 31.500 30.700

Bodegraven-Reeuwijk 33.400 35.600 36.000 36.100

Krimpenerwaard 54.600 55.000 58 400 55.200

.2010 H

82.300

83.500

37 100

58.700 58.900

3.24 Clienten menen dat op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel alsnog
onderzoek naar de verkeerseffecten uitgevoerd dient te worden op basis van de

meest recente data en modellen.

Onzorgvuldig voorbereid wegens ontbreken stikstofonderzoeken

3.25 Op pagina 137 van de toeLichting bij het ontwerp pip staat dat nog geen

onderzoek naar stikstof en de effecten daarvan op Natura-2000 gebieden heeft

plaatsgevonden. Het onderzoek waarin alle stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden binnen een straal van 25 km zullen worden beoordeeld op effecten,

wordt nu uitgevoerd.

3.26 Het behoeft geen nader betoog dat deze handelwijze in strijd is met artikel 3:2

Awb. Een besluit dient zorgvuldig te worden voorbereid. AIIe onderzoeken
dienen gereed te zijn, voordat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd.
Alleen op die manier kan een integrale beoordeling worden gemaakt van het

ontwerpbesluit.

3.27 Het spreekt voor zich dat ook de uitgevoerde MER's zonder stikstofonderzoek

onvolledig zijn en dus niet kunnen dienen als hulpmiddel bij het maken van een

goede keuze tussen de varianten. Een essentieel onderdeel ontbreekt immers.

Zonder volledig MER kan geen zorgvuldig en goed gemotiveerd besluit
genomen worden.

https://waddinxveensaacisinformatie.n1./document/11676946/1/A1 PCW WD D66 CDA
Cilfers MER deel A.
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3.28 Daarnaast menen cliënten dat ook het Bentwoud meegenomen dient te worden
in het stikstofonderzoek. Hoewel dit gebied niet als Natura-2000 gebied is
aangewezen, dienen de effecten van stikstof op het Bentwoud toch in kaart
gebracht te worden, mede gelet op het belang dat door de provincie wordt
gehecht aan de ontwikkeling van biodiversiteit en natuur.

Verkeer

Ten onrechte geen vergelijking met huidige feitelijke situatie

3.29 Op pagina 5 van het rapport van Goudappel Coffeng van 13 maart 2019 staat
dat voor dit specifieke project is gekozen voor een ophoging van alle
referentiesituaties en varianten naar 2035, globaal 10 jaar na realisatie.

3.30 De referentiesituatie is de situatie waarin het project geen doorgang vindt, maar
autonome ontwikkelingen wel. De referentiesituatie dient te bestaan uit de
huidige, feitetijke ontwikkeling plus de toekomstige autonome ontwikketingen.

3.31 Het college heeft echter steeds in de aantoop naar de gevolgde procedure tot
nu toe gezegd dat de huidige knelpunten, meer in het bijzonder in
Hazerswoude-Dorp, in de toekomst niet mag verslechteren ten opzichte van de
huidige situatie. Een vergelijking met de actuele, huidige situatie - dus zonder
autonome ontwikkelingen en actueel zichtjaar - ontbreekt ten onrechte.'

Onzorgvuldigheden rapport Goudappel Coffeng 13 maart 2019

3.32 Op pagina 4 staat dat de plannen worden vergeteken met twee scenario's:
Scenario zekere plannen en Scenario hoog. Het is niet duidelijk welke zekere
ptannen zijn meegenomen in het Scenario zekere plannen (mede gelet op de
totstandkomingdatum van dit rapport en het verschil met het MER van maart
2022) en in het Scenario hoog. Dit dient in verband met de verifieerbaarheid te
worden opgehelderd.

3.33 Op pagina 10 van het rapport dat de verkeersproductie groeit met 20- 30%. Het
is niet duidelijk waar deze getallen op gebaseerd zijn. Uit bijlage 6 volgt dat er
op de verschillende punten sprake is van een groei van respectievelijk 15, 20, 9,
32, 20 en 16%.

3.34 In paragraaf 3.3 wordt de verkeersafwikkeling beschreven. De conclusie is dat
het aantat overbelaste kruispunten in het Scenario zekere plannen in de spits
ten opzichte van de situatie in 2017 toeneemt van 4 naar 8 en in het Scenario
hoog van 4 naar 12.

3.35 Op pagina 11 staat echter dat met de statische verkeersmodellen een globaal
beeld kan worden gegeven van de verkeersafwikkeling. Er zijn echter veel meer
kruispunten dan de (onderzochte) wegvakken maatgevend voor de
verkeersafwikkeling, zo staat op pagina 11. Ook wordt genoemd dat geen
rekening is gehouden met langzaam verkeer en brugopeningen, terwijl dat wet
van grote invloed is. Kruispuntanalyses zijn nodig, zo staat duidelijk in het

Vergadering PS 25-4-2018, https://pzh.notubiz.nilvergadering/955905 (tijd 1.09) en
Statencommissie B&E 25-11-2020, https://pzh.notubiz.nl/vergadering/955981 (tijd 3.57;
4.08 en 4.25) waar gedeputeerde Vermeulen deze zienswijze bevestigt.
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rapport. Naar het oordeel van clienten volgt hieruit duidelijk dat geen
(betrouwbare) conclusies worden getrokken ten aanzien van de
verkeersafwikkeling.

3.36 In paragraaf 3.4 wordt de verliestijd beschreven en gepresenteerd in figuur 3.6

op pagina 14 van het rapport van Goudappel Coffeng. Hieruit lijkt te volgen dat

de verliestijd groot is: in veel gevallen meer dan een verdubbeling in het
Scenario zekere plannen ten opzichte van 2017. Ook hier wordt echter een

kanttekening gernaakt: de absolute omvang van de verliestijd is laag. Bovendien

is niet duidelijk hoe tabel. 3 van bijlage 3 bij het rapport tot stand is gekomen.

Het is hierdoor niet controleerbaar.

3.37 In hoofdstuk 4 worden de varianten X (Alphen, variant 2) en Y (X-robuust)

vergeleken met de autonome situatie in 2035. Daar waar de planeffecten tussen

X en Y vrijwel gelijk zijn, worden enkel de effecten van Y getoond. Het is echter

de vraag of dit op regionaat niveau worden bepaald (zie laatste zin pagina 15

van het rapport). Dat zegt immers niets over de verschillende effecten op lokaal

niveau.

3.38 Uit de resultaten blijkt dat op de aansluitende wegen van de Bentwoudlaan en

de Verlengde Beethovenlaan sprake is van een toename van verkeer. Dit geldt

vooral voor de toegangswegen naar Hazerswoude-Dorp: de N209 en de
Voorweg. Hieruit blijkt duidelijk dat de ontwerp pip niet aan de doelstellingen

voldoet: het knelpunt voldoet in beide varianten niet aan de belofte dat de

situatie ten opzichte van de huidige situatie niet mag verslechteren.

3.39 Dit wordt ook met zoveel woorden genoemd op pagina 18 van het rapport van

Goudappel Coffeng. Het doel van de weg is een substantiële hoeveelheid
verkeer te trekken. Aangenomen mag worden dat hiermee wordt beoogd elders

de verkeersdruk te verlagen en de leefbaarheid te vergroten. Het is echter de

vraag in hoeverre dit wordt bereikt. Er is slechts op enkele wegen sprake van

een afname van verkeersintensiteiten (p. 18 van het rapport). Het is de vraag of

dit opweegt tegen de toenamen van op andere, reeds overbelaste punten.

3.40 Paragraaf 4.3 van het rapport van Goudappel Coffeng toont de
verkeersafwikkeling, meer in het bijzonder het aantal overbelaste kruispunten

in de ochtend- en avondspits. Hieruit blijkt dat het aantal overbelaste
kruispunten na ontwikkeling van het ontwerp pip toeneemt van 12 naar 14, in

beide varianten. Hierbij wordt overigens enkel een vergelijking gemaakt met

het Scenario hoog. Ten onrechte is niet in beeld gebracht wat het negatieve

effect is van het aantal overbelaste kruispunten ten opzichte van het Scenario

zekere plannen. Hetzelfde geldt voor de verliestijd.

3.41 In hoofdstuk 5 is het effect op het doorgaand verkeer en de oeververbindingen

getracht in beeld te brengen. In paragraaf 5.1 wordt op onnavolgbare wijze

geconcludeerd dat de N207-zuid geen verkeer trekt van de A4 maar wel van

andere grote wegen in de omgeving. Het is echter totaal onduidelijk hoe deze

berekeningen en conclusie tot stand zijn gekomen.

3.42 In paragraaf 5.2 worden de effecten op de oeververbindingen in kaart gebracht.

Zoals onder punt 3.8 en 3.9 van deze zienswijze al is toegelicht, wordt nu nog

een nader BBG-onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan dienen betrokken

te worden bij het bepalen van de effecten op de oeververbindingen. Wat hier

verder ook van zij, de conclusie is dat er nauwelijks een planeffect optreedt. Ook
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deze doetstelling van het ontwerp pip (het oplossen van de knetpunten rond de
(hef)bruggen) wordt dus niet bereikt.

frIER -onvoldoende alternatieven

3.43 Op pagina 23 van het MER- Deet A staat vermetd:

"De studie N206-N209 goat over het plangebied dot is weergegeven in
onderstaande figuur. Ook voor deze studie geldt dat er wordt gewerkt (Jan
knelpunten die resteren na de uitvoering van het project N207 Zuid. In de
studie zijn diverse maatregelen onderzocht waoronder het stimuleren van
fiets+OV en het aanpassen en/of nieuw aanleggen van infrastructuur. Het
resultaat van de studie N206/N209 wordt meegenomen bij een onderzoek
dot voortvloeit uit BBG naar de (on)mogelijkheden om op de lange termijn
(>10 el 15 jaar) een onderdoorgang of tunnelbak te realiseren in
Hazerswoude-Dorp."4

3.44 Voor de alternatieven die in een MER moeten worden onderzocht geldt dat deze
technisch haalbaar en vergunbaar dienen te zijn. Het is in dit geval onduidelijk
waarom in het MER niet de variant is onderzocht met een onderdoorgang of
tunnelbak, mede gelet op het feit dat de studie N206-N209 vermeldt dat de
(on)mogetijkheden van de tunnetbak nader moeten worden onderzocht. In
beginset getcit dat een ruim atternatievenonderzoek plaats moet vinden in een
plan-MER. Het alternatief met onderdoorgang of tunnelbak had als alternatief
moeten worden onderzocht.

3.45 Uit de "Planstudie N207 Zuid (fase 1)" volgt dat het voorkeursatternatief de
Vertengde Bentwoudlaan betreft. De redenen zijn hier niet h&c:ter voor, de reden
dat het atternatief van een verdiepte weg niet gekozen is zouden de kosten zijn.
Dit standpunt is echter op geen enkete wijze onderbouwd. Bij omvangrijke
projecten waarbij vete varianten een rot spelen, is een zekere trechtering
gedurende het besluitvormingsproces wetiswaar onvermijdelijk en
noodzaketijk, maar in het onderhavige geval is geheet niet gemotiveerd waarom
de verdiept liggende variant niet is meegenomen.

3.46 Het betreffende alternatief draagt bij aan het beoogde doel, de doetstelling van
het project is immers het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid,
robuustheid en Leefbaarheid. Ats gevolg van de verdiepte liggen zal er minder
sprake zijn van overlast van verkeerslawaai. Daarnaast verbetert de
bereikbaarheid bij een verdiepte ligging, omdat geen sprake hoeft te zijn van
het afsLuiten van wegen, dan wet het plaatsen van verkeerstichten. Daarnaast is
het niet meer noodzaketijk de route te doorkruisen.

3.47 Kosten kunnen een afweging vormen om een alternatief buiten beschouwing te
laten, evenwel dient wet beoordeeld te worden of deze kosten niet bijdragen
aan de te reatiseren doelstetting. Blijkens de oude MER van Tauw draagt de
variant met een verdiepte ligging wel degelijk bij aan de doelstellingen van het
ontwerp pip. Tevens is onduidelijk of de toename in kosten niet in een redelijke
verhouding staat tot de bijdrage aan de doelstettingen van het ontwerp pip. Er
had dan ook niet zonder nadere onderbouwing afgezien kunnen zien van het
onderzoeken van het verdiepte alternatief.

Idem, p. 23.
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3.48 Voorts geldt dat op p. 94 in de MER- Deet A staat:

"In de Mededeling aan bevoegd gezag - m.e.r. N207-Zuid, Alphen aan den
Rijn en Waddinxveen (Tauw, 26 mei 2014) is opgenomen dot er na het
opstellen van het project MER een tweede fase project MER wordt opgestart
binnen dezelfde m.e.r. procedure. In 2019 is door de initatiefnemers echter
besloten om een nieuwe MER procedure te starten voor project N207 Zuid.
Begin 2019 heeft een mededeling hiervoor in het provinciaal blad Zuid
Holland (..) gestaan, ter aankondiging. De reden om een nieuwe m.e.r.
procedure te starten was onder ander:
- Verdere detaillering van de alternatieven die zijn opgenomen in het
hierboven genoemde Llitvoeringsbesluit voor Hazerswoude-Dorp.
- Veel nieuwe ontwikkelingen tussen het moment dat de hierboven genoemde
Mededeling M.e.r. is verschenen in 2014 en de start van de nieuwe m.e.r.
procedure in 2019. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe verkeersmodellen,
nieuwe informatie over doelsoorten voor de EVZ, nieuwe inzichten in
autonome ontwikkelingen en nieuwe inzichten met betrekking tot de
beoordeling van effecten. Later kwam daarbij ook de nieuwe eis dat er met
betrekking tot stikstofdepositie op N2000 onderzoek moet worden gedaan
naar een veel groter invloedsgebied dan in 2015 is gehanteerd. De in de
Mededeling M.e.r. beschreven werkwijze was hierdoor niet meer actueel in
2019 en heeft geleid tot het besluit om een nieuwe m.e.r.-procedure te
starten."

3.49 De nieuwe MER had op grond van artikel 7.23, eerste lid, aanhef en onder d van
de Wm een beschrijving van de redelijke alternatieven moeten bevatten en de
opgave van de belangrijkste motieven voor de gekozen optie, in het Licht van
de miLieueffecten van de activiteit. Het is onduidelijk waarom in Hazerswoude-
Dorp niet gekozen is voor de ondertunneling als alternatief om te beoordelen.

MER- Deel A

Onzorgvuldigheden

3.50 In hoofdstuk 3 van deel A van het MER worden de ambities, knelpunten en
doelen geformuleerd. Deze zijn echter gebaseerd op het oude MER van Tauw
uit 2015 en het rapport van Goudappel Coffeng van maart 2019. Gelet op de
hierboven beschreven gebreken die aan beide rapporten kleven, kunnen de
doelstellingen van het huidige MER daarop niet gebaseerd worden.

3.51 Cliënten constateren dat in de beschrijving van de voorkeursvariant (p. 68 e.v.)
een inrit vanaf de kruising naar het parkeerterrein in het noordoostelijk
kwadrant wordt geintroduceerd, waaraan gekoppeld is het opheffen van de
rechtsafbeweging van de N209 naar de Ridder van Montfoortlaan en het
afsluiten van de Oude Gemeneweg op de Dorpsstraat. Dat zijn aanvullingen die
van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van de maatregelen die in het
ontwerp pip zijn opgenomen. Het betreft beelden van de ruimtelijke en
landschappelijke inrichting, berekeningen ten behoeve van de verkeersregeling
en beschrijvingen van de toegestane afslagbewegingen. De effecten hiervan
zijn niet in de berekening voor de verkeersafwikkeling van de kruising
opgenomen. Gezien de zeer gedetailleerde capaciteitsberekeningen had dit wel
gemoeten. Temeer omdat in het ontwerp ook de bushalte richting noord verlegd
wordt van het zuidoostelijk naar het noordoostelijk kwadrant.
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3.52 Op basis van inmiddets wel verkregen materiaal is een discrepantie zichtbaar
tussen het ontwerp pip (MER- Deel A, p. 31) en de rekenuitkomsten rond de
kruising en in het noordoostelijk kwadrant van het dorp. Zo is de directe
toegang van het kruispunt naar het parkeerterrein niet gemodelleerd en zit de
huidige circulatie op de Oude Gemeneweg nog in het statisch model, evenals
de aanstuiting van de Ridder van Montfoortlaan op de oostelijke rijbaan van de
N209. Ook is er in het rekenmodel nog verkeer mogelijk tussen de noordelijke
rotonde en de Dorpsstraat oost. Temeer omdat in het ontwerp ook de bushalte
richting noord vertegd wordt van het zuidoostelijk naar het noordoostelijk
kwadrant is precieze modellering een noodzaak. "Het mag immers niet erger
worden in het dorp". Zie bijgaande afbeelding van de toedeling van
Voorkeursvariant 5 in Hazerswoude Dorp (zoals blijkt uit de per e-mail
verstrekte informatie op 5 juli jl.)

C /Use•sicho..ilD loads/va.ant5,C0.91-1,543vemer 2021 '.,21».1..tEtrni2).pdf

3.53 Vandaag heeft een overleg plaatsgevonden tussen het projectteam N207 Zuid
en clienten. Het projectteam heeft geconcludeerd dat bovengenoemde
discrepantie correct is. Het projectteam heeft medegedeetd dat de hierboven
aangehaalde discrepantie aangepast dient te worden. Clienten wijzen er op dat
een aangepaste invulling van de verkeersmaatregelen in Hazerswoude- Dorp
leidt tot andere verkeersstromen. Aanpassing hiervan is dus van invloed op de
ruimtelijke onderbouwing van het ontwerp pip. Voor zover dit verandert, zal het
ontwerp opnieuw ter inzage moeten worden gelegd.

3.54 Bij het beoordeten van het ruimtegebruik van de voorkeursvariant wordt in de
MER- Deet A tabel 7.2 geen verschil aangegeven terwijl in de teksten (p. 27) dit
wel nadrukkelijk wordt vermeld.

3.55 Bij de beoordeling van de voorkeursvariant wordt bij 7.3.1 vermeld dat het
verkeer goed wordt afgewikkeld terwijt elders in de rapportage melding wordt
gemaakt van regelmatige verstopping van rotonde noord met terugslageffecten
en ook en veel te hoge intensiteit op de Dorpsstraat oost en west en enkele
andere woonstraten in Hazerswoude Dorp (bijl. 22). De kwaliteit van de
oplossing wordt aantoonbaar veel te rooskleurig wordt beoordeeld.
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3.56 Ten aanzien van verkeersveiligheid wordt gesteld dat het wegontwerp daaraan
voldoet, maar ook hier blijven knelpunten onbenoemd, zoals het samenvallen
van een invoegende bus op een plaats waar twee rijstroken op de N209 fysiek
samenvoegen. Zo ook het ontsluiten van het noordoostelijk kwadrant van het
Dorp (inclusief vrachtverkeer) middels een nieuwe inrit naar en over het
parkeerterrein.

3.57 Een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid wordt toegedicht aan de
fietsbrug over de N209 bij de noordelijke rotonde. Clienten merken op dat de
zwaarste fietsverkeerstroom "blijft" op de kruising van de N209 en de
Dorpsstraat omdat de fietsbrug ver buiten het dorp is gesitueerd en dat hier het
met 40% toegenomen verkeer moet worden gekruist.

3.58 Zoals elders is betoogd is alleen een ongelijkvloerse oplossing (tunnel of
onderdoorgang) in staat om de situatie in Hazerswoude dorp significant te
verbeteren. Al le nu voorgestelde maatregelen staan vooral in het teken van
doorstroming van het verkeer op de N209, dat ten opzichte van de huidige
situatie met 40 % toeneemt (waarvan een kwart wordt veroorzaakt door de
aanleg van de VBL). De inwoners van Hazerswoude-Dorp zijn echter gebaat bij
minder omrijdbewegingen, betere oversteekvoorzieningen voor fiets en
voetganger, ruimere parkeergelegenheid bij de winkels, meer
verkeersveiligheid, kortom minder hinder van de doorgaande route. Het
handhaven van de bushalte richting noord op de huidige locatie zou daar in elk
geval een enorme bijdrage aan kunnen leveren. Dit dat tot de
oplossingsmogelijkheden behoort wordt aangetoond in het rapport van BuroDB
(bijlage 5).

Referentiesituatie

3.59 Op pagina 25 van het MER-rapport Deel A wordt gepoogd de referentiesituatie
te beschrijven. Het is echter onduidelijk welke projecten in de autonome
ontwikkeling zitten en welke niet. Er worden voorbeelden genoemd van huidige
en toekomstige ontwikkelingen, maar hierbij wordt niet aangegeven of ze in de
autonome ontwikketing zitten.

3.60 De referentiesituatie bevat het Scenario hoog, dat wil zeggen ook projecten
waarover nog geen finale besluitvorming heeft plaatsgevonden. De
referentiesituatie dient echter uit te gaan van vastgestelde plannen, en
onzekere toekomstplannen mogen hierin dus niet worden meegenomen. Als
onduidelijkheid bestaat over de referentiesituatie, dient te worden gewerkt met
twee referentiesituaties: één met de zekere plannen en één met de
voorgenomen, maar nog niet zekere plannen. Dit is ten onrechte achterwege
gebleven.

3.61 Daarnaast is ook in de verkeersmodellen uitgegaan van het scenario hoge groei.
Ook hier wordt dus gewerkt met een sterke toename van verkeer, ook als gevolg
van plannen die nog niet zeker zijn.

3.62 Hierdoor ontstaat een te negatief beeld van de referentiesituatie. Het nut en de
noodzaak van de ontwerp pip worden hierdoor overschat. Om een realistisch
beeld te krijgen van nut en noodzaak van de weg, dient (ook) een vergelijking
te worden gemaakt met het Scenario zekere plannen.
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3.63 Dit geldt ook voor het Achtergronddocument Maatregelpakket N207 Zuid met

noord-west afslag N209-Dorpsstraat (hierna: Achtergronddocument variant 5).

In het Achtergronddocument variant 5 wordt voor de referentiesituatie en

andere uitgangspunten verwezen naar het Achtergronddocument verkeer. ALle

in deze zienswijze genoemde gebreken die kleven aan het

Achtergronddocument Verkeer gelden daarom idem dito voor het

Achtergronddocument variant 5.

MER - Dee( 8'

Onzorgvuldigheden Achtergrondrapport Verkeer en vervoer van 21 januari 2022

3.64 In het Achtergrondrapport Verkeer en vervoer van 21 januari 2022 (hierna: het

Achtergrondrapport Verkeer) wordt verschillende keren verwezen naar bijlagen

bij dat Achtergrondrapport. Deze bijlagen ontbreken. Dit is in strijd met 3:11

Awb.

3.65 Daarnaast is ook in dit onderzoek uitgegaan van het scenario hoge groei (zie

p. 12 en 24 Achtergrondrapport verkeer). Ook hier wordt dus gewerkt met een

sterke toename van verkeer, ook als gevolg van plannen die nog niet zeker zijn.

3.66 Hierdoor ontstaat een te negatief beeld van de referentiesituatie. Het nut en de

noodzaak van de ontwerp pip worden hierdoor overschat. Om een realistisch

beeld te krijgen van nut en noodzaak van de weg, dient een vergelijking te

worden gemaakt met het Scenario zekere plannen.

3.67 In het Achtergrondrapport Verkeer wordt gewerkt met het (verouderde) statisch

verkeersmodel RVMH 3.1 en het dynamische model VISSIM. Het is niet duidelijk

waarom met twee modellen wordt gewerkt en wanneer met welk model wordt

gewerkt.

3.68 Voorts staat op p. 13 van het Achtergrondrapport Verkeer dat voor de
planvarianten is uitgegaan van de realisatie van de Vredenburghlaan en de

(Verlengde) Bentwoudlaan, Het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

Wordt hiermee nu bedoeld dat de vier varianten worden vergeleken met de

situatie dat geen maatregelen worden getroffen in Hazerswoude-Dorp, maar het

Waddinxveense deel van het ontwerp pip wel wordt aangelegd?

3.69 Het spreekt voor zich dat de varianten, inclusief aanleg van het Waddinxveense

deel, vergeleken dienen te worden met de situatie zonder de maatregelen van

het ontwerp pip. Alleen dan kunnen de effecten van het ontwerp pip in kaart

worden gebracht.

3.70 In het Achtergronddocument Verkeer zijn variant 3 en 4 toegevoegd aan de

onderzochte varianten. In het rapport van Goudappel Coffeng van maart 2019

zijn varianten 1 (X-robuust) en 2 (Alphen) onderzocht. In het Achtergrondrapport

van 21 januari 2022, opgesteld door Movares in plaats van Goudappel Coffeng,

worden hier variant 3 en 4 aan toegevoegd. Het is niet duidelijk of beide
onderzoeken dezelfde uitgangspunten en onderzoeksmethoden hanteren. Dit

leidt niet alleen tot een onoverzichtelijke situatie, maar ook tot de vraag of de

varianten nu wel goed met elkaar vergeleken kunnen worden.
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3.71 Vervolgens wordt op p. 47 van het Achtergronddocument Verkeer verwezen

naar een afzonderlijke studie voor de vier varianten in Hazerswoude-Dorp. Het

is niet duidetijk welke verkeersstudie hiermee wordt bedoeld, taat staan wat de

verhouding is tot de andere uitgevoerde verkeersonderzoeken.

3.72 Tabel 27 behandelt het Achtergronddocument wel alle vier de varianten. Gelet

op bovengenoemde onduidelijkheden ten aanzien van de referentiesituatie,

autonome ontwikkeling, verkeersmodellen en andere uitgangpunten van de

verschillende onderzoeken, is niet controteerbaar hoe deze tabel tot stand is

komen. Dit is in strijd met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.

Onzorgvuldigheden Achtergronddocument Maatregetpakket N207 Zuid met noord-west

afslag N209- Dorpsstraat

3.73 In Achtergronddocument variant 5 wordt op p. 14 verwezen naar het
dynamische verkeersmodel VISSIM, gebaseerd op het intensiteiten uit het

statische verkeersmodet RVMH 3.2,

3.74 In het Achtergrondrapport variant 5 worden de effecten ten opzichte van deze

variant ten opzichte van variant 4 beschreven, voor zover deze bestaan. Een

goede vergelijking tussen varianten 4 en 5 kan echter niet worden gemaakt,

aangezien variant 4 is beschreven in het Achtergrondrapport Verkeer, dat is

gebaseerd op het verouderde model RVMH versie 3.1.

3.75 In het Achtergrondrapport Verkeer worden de varianten vergeleken ten opzichte

van de verschillen van variant 1 (X-robuust), die is beschreven in het concept

rapport het rapport van Goudappel Coffeng). Dat rapport is weer gebaseerd

verkeersmodel RVMH 3.0 (zie p. 1 van het rapport).

3.76 Met andere woorden, de varianten worden met elkaar vergeleken, terwijt de

studies andere kengetallen, verkeersmodellen en uitgangspunten hanteren. Een

goede vergelijking is hierdoor helemaal niet mogelijk, waardoor het ontwerp

pip niet zorgvuldig tot stand is gekomen.

Keuze variant 5 onvoldoende gemotiveerd

3.77 In het ontwerp pip dient gemotiveerd te worden op welke wijze tot een selectie

van alternatieven is gekomen.5 Bij het bepalen van de alternatieven is de

doetstelling van het project in beginsel leidend.6 De doelstelling van het project

is het verbeteren van de doorstroming, de bereikbaarheid, de robuustheid en de

leefbaarheid.

3.78 De effectbeoordeting van variant 5 op deelaspect geluid van leefbaarheid is ten

onrechte als beperkt positief beoordeeld. Het effect op het aantal

geluidgevoelige woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen is O. Het

effect op het aantal gehinderde of ernstig gehinderde personen is beperkt

positief (+) en het effect op het getuidbetast oppervlak is negatief (--). Nergens

wordt gemotiveerd waarom het totaal van deze scores (0, + en --) zou leiden tot

een eindscore van beperkt positief. Waarom een afname van geluidsbelasting

op bestemmingen en personen zwaarder zou wegen dan een toename van

getuidbelast oppervlak, wordt niet gemotiveerd. Bovendien is deze stetting

5 ABRyS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4654.

ABRyS 16 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2226.
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onjuist, want uit tabel 5.2 van het ontwerp pip volgt juist dat geen sprake is van
een afname van geluidsbelasting op bestemmingen.

3.79 Deze onjuiste stelling werkt ook door in de totaal beoordeling van de effecten
op de leefbaarheid. Op pagina 38 van het Achtergronddocument variant 5 staat
dat de variant per saldo beperkt positief scoort, omdat het aantal woningen met
een hoge geluidsbelasting zou worden gereduceerd. Zoals uit tabel 5.2 van het
Achtergronddocument variant 5 blijkt, is dit onjuist. Het aantal geluidgevoelige
woningen daalt ten opzichte van de referentiesituatie weliswaar met 1,7 %,
maar het aantal overige geluidsgevoelige bestemmingen stijgt met 6,3 %. Hier
kan dan ook niet gesteld worden dat sprake is van een (beperkt) positief effect.

3.80 Op p. 51 van het Achtergronddocument variant 5 is per aspect samengevat wat
de score is ten opzichte van de referentiesituatie. Van de 16 aspecten scoort
variant 5 op 9 aspecten (beperkt) negatief, op 2 aspecten neutraal en op 5
(beperkt) positief. Na het treffen van mitigerende maatregelen (zie punt x van
deze zienswijze) verandert dit in 6 negatief, 5 neutraal en 5 positief. Gelet op
deze score, is niet gemotiveerd waarom deze score leidt tot de keuze voor
variant 5.

Nut en noodzaak

3.81 Op p. 27 van het Achtergrondrapport Verkeer wordt de streefwaarde voor een
acceptabele reistijd weergegeven in de referentiesituatie hoge groei. Hieruit
blijkt dat in de referentiesituatie - dus zonder de maatregelen van het ontwerp
pip - op geen van de trajecten de streefwaarde wordt overschreden.

3.82 Op p. 28 wordt de I/C verhouding van de wegvakken weergegeven in de
referentiesituatie hoge groei. Ook hier blijkt dat in die situatie nergens sprake
zal zijn van een structureel knooppunt in de doorstroming.

3.83 De verkeersafwikkeling op de kruispunten is in tabel 22 (p. 31) in kaart gebracht
in de referentiesituatie hoge groei. Er is op verschillende punten sprake van een
niet optimale verkeersafwikkeling. Het is echter niet duidelijk met weLke
situatie precies is vergeleken. Bovendien blijkt dat slechts op twee punten (bij
de hefbruggen) sprake is van een onvoldoende situatie. Het is echter onduidelijk
hoe tot deze conclusie is gekomen, omdat in de tekst staat dat uit het statische
model blijkt dat de varianten zorgen voor een afname op de bruggen.

3.84 Op p. 42 van het Achtergronddocument verkeer staat duidelijk dat de aanleg
van de (Verlengde) Bentwoudlaan leidt tot extra doorgaand verkeer op de N209
in Hazerswoude- Dorp. Het ontwerp pip leidt dus tot een verslechtering tot
opzichte van de huidige situatie.

3.85 Dat het ontwerp pip leidt tot een substantiële toename van het verkeer, is
weliswaar het doel van het ontwerp pip, maar tegelijkertijd mag de leefbaarheid
en doorstroming in Hazerswoude-Dorp niet verslechteren. Het ontwerp pip
voorziet ten onrechte niet in maatregelen (bijvoorbeeld een tunnel) om de
negatieve effecten van de verkeerstoename op te vangen.

3.86 In figuur 18 van het Achtergronddocument Verkeer zijn de verkeersintensiteiten
op verschillende punten in het studiegebied weergegeven. Daaruit blijkt dat op
de N209 ten noorden en ten zuiden van Hazerswoude-Dorp de intensiteiten
substantieel toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. Op de Voorweg,
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de Roemer en de N455 ten westen van de Zijde nemen de intensiteiten fors toe
ten opzichte van de referentiesituatie. Hieruit volgt dat het ontwerp pip geen
nut en noodzaak heeft, althans niet voor de genoemde knelpunten.

3.87 Op pagina 84 van het Achtergronddocument is de eindconclusie weergegeven:
van de zeven criteria binnen het thema bereikbaarheid en verkeersafwikkeling
hebben zes criteria een neutraat of Licht positief effect. Alte varianten hebben
probLemen met de verkeersafwikkeling van verschillende kruispunten, ats
gevoLg van de verkeersaantrekkende werking van het ontwerp pip. De scores
rondom verkeersveiligheid zijn voor aLle varianten neutraal of Licht positief.

3.88 Ge let op de doelsteLlingen van het ontwerp pip, kunnen geen van de vier
onderzochte varianten de knelpunten wegnemen. Nut en noodzaak zijn dan ook
niet aangetoond.

3.89 In tabel 3.1 (p. 13) van het MER- Deel A staan de knelpunten in de huidige
situatie beschreven. Knelpunt 2 wordt niet opgelost, aangezien hier stechts 1%
vermindering optreedt als gevolg van het ontwerp pip. Ten aanzien van
knelpunt 4 merken clienten op dat ook zonder het ontwerp pip maatregelen
kunnen worden genomen ter verbetering van de doorstroming bij de hefbrug
Waddinxveen en Boskoop. Het BBG-onderzoek zal mogelijke maatregelen
uitwerken. Knelpunt 5 wordt evenmin verbeterd. In 2025 zal de situatie richting
het zuiden verbeteren door de aanleg van de verbinding A13-A16. Het BBG-
onderzoek doet nader onderzoek naar de hefbruggen. Het zesde knelpunt wordt
evenmin opgeLost want het verkeer op de Zijde als de Kerkweg-oost wordt
stechts fractioneel minder.

3.90 Knetpunt 7, de leefbaarheid op de passage in Hazerswoude-Dorp, wordt niet
opgelost. Het verkeer neemt toe en de oost-west interactie wordt slechter door
het faciliteren van doorgaand verkeer. In en uit Hazerswoude-Dorp komen
wordt bemoeilijkt. De maatregeten die het moeilijker maken om te parkeren bij
de supermarkt helpen evenmin de Leefbaarheid te verbeteren.

3.91 Knelpunt 8 betreft het Noordeinde. Dit is een van de rustigste provinciale weg
van Zuid-Holland. Door het ontwerp pip wordt de weg circa 40% rustiger. De
weg zou nu een erftoegangsweg zijn maar is het feiteLijk niet. De gedachte dat
dit daarmee een erftoegangsweg kan worden, is onjuist. De Lay out, het
tweezijdig bereden vrij liggende fietspad, de intensiteit en het gebruik door niet
aanwonenden wijst nu en in de toekomst op een wijkontsluitingsweg.
Tegenover de reductie van het verkeer staat dat agrariërs aan het Noordeinde
van grote stukken land worden afgesneden. Zij moeten met hun zware
Landbouwvoertuigen over het Noordeinde, de Verlengde Beethoventaan, via de
rotonde de N207 Zuid kruisen om op de parallelweg te komen naar hun land.
Dit zat vooral in de oogsttijd een zware belasting geven op de genoemde wegen.
Hier is ten onrechte geen onderzoek naar gedaan.

3.92 Ten aanzien van knelpunt 9 merken cliénten op dat het ontwerp pip hier niet
wezenlijk tot een verbetering zal Leiden, in tegenstelling tot een tweede
oeververbinding. Dit wordt nader onderzocht in het BBG-onderzoek.

3.93 Het Achtergronddocument variant 5 toont op p. 17 dat ook in deze variant de
intensiteiten op de N209 ten noorden en ten zuiden van Hazerswoude-Dorp
substantieel toenemen ten opzichte van de (al overschatte) referentiesituatie.
Op de Voorweg (93%) en de Roemer (24%) is sprake van een zeer forse toename
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van verkeer dat door Hazerswoude zal rijden. Figuur 5.1 van het
Achtergronddocument variant 5 toont de toenames ten opzichte van de
referentiesituatie. Dit is niet in overeenstemming met de doelstellingen van het
ontwerp pip. Ook deze variant heeft problemen met de verkeersafwikkeling van
verschiltende kruispunten, als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van
het ontwerp pip. Er is geen wezenlijk verschil ten opzichte van de overige
varianten, die ook niet voldeden aan de doelstellingen van het ontwerp pip.
Variant 5 scoort beperkt positief.

Aangedragen alternatief ten onrechte niet onderzocht

3.94 Door cliënten is meermaals een alternatief voorstel gedaan dat tot aanmerkelijk
minder bezwaren leidt en tot een betere oplossing van de knelpunten.
Elementen van dit voorgestelde alternatief (hierna: het Alternatief) zullen
worden meegenomen in het BBG-onderzoek. Achterliggende visie is dat
doorgaand verkeer niet in de regio hoort maar op de snelwegen. Het ontwerp
pip zal juist zorgen voor een aantrekkende werking op doorgaand verkeer,
terwijl de bestaande knelpunten blijven bestaan of zelfs verergeren. De N207
Zuid is dan ook geen eindoplossing, maar er zullen dure vervolgstappen nodig
zijn. De knelpunten zulLen worden opgelost door de maatregelen uit het BBG-
onderzoek.

3.95 Het Alternatief aangeboden 0- 31-1-2018 aan GS en PS en in 2019 onderbouwd,
werkt de verkeersstromen uit van vier maatregelen: een tunnel bij
Hazerswoude-Dorp, een korte verbinding naar Al2/A20 bij Waddinxveen, een
aquaduct ten noorden van Boskoop en de zogeheten Bodegravenboog. De
hoofdconclusie van dit alternatief is dat het betere verkeersresultaten oplevert
dan de in het ontwerp pip onderzochte varianten en de N207 Zuid overbodig is.

3.96 Het Alternatief is beschreven in de brochure 'Het kan anders, het kan beter'
(bijLage 6, met addendum), en dat zonder de N207 Zuid. Als bigage 7 is
aangehecht een notities met een verkeerstechnische verantwoording van het
alternatief.

3.97 Een beknopte overzichtelijke weergave van de verkeerseffecten van het
Alternatief vergeleken met de N207 Zuid is als volgt:
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vergelijking tussen de varianten (motorvoertuigen per etmaal) 2017 2035

Huidige Met alleen

sit uatie Vredenburghlaa rg

N207-zuid • , Alternatief

aangelegd . Molenberaad

BOSKOOP

Hefbrug 16.100 18.100 17.500 10.000

lijd. west van de spooroverpng 10.000
_I

11.900 1 12.000 7.900
Aquaduct-noord - - - 11300

HAZERSWOUDE-DORP

Krultpunt Gerneneweg/Dorpsztreat 19.100 25.000 24.800 7.300

Gerneneweg voor aanslulting N11 16.600

..I

22.400 l 24.500 20.500

Gemenweg ten zulden van rotonde brandweer 13.400 19.200 20.900 3.000

Tunnel / rondweg-west - - 13.900

GOUWE-005T

Goudleweg 33.500 37.700 37.300 16.300

Henegouwerweg(N207)gemiddeld 14.500 18.200 16.800 14.500

Verblndlng Al2-west / N11 (Bodegravenbood - - 30.900

WADOINXVEEN

Krutspunten Beijerincklean/Uredenbmiablaannvtd.illke Rondweg .. 18.200 30.5430 36.500 29.000

Coenecoopbrug 15.300 18.300 18.100 15.500

Verblndlng Vredenburghln-Zuld.Rondwas- - - 10.500

• inclusief maatregelen in Hazerswoude.Dorp ("X-Robuust")

• • 2 krunpunten
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3.98 Dit Alternatief is herhaaldelijk bij de provincie onder de aandacht gebracht,

maar steeds weigerde de provincie serieus ernaar te kijken. Een compleet

dossier is te vinden op www.molenberaad.nl. Een uitgebreide beschrijving van

het overleg hierover tussen het Molenberaad en de provincie is aangehecht als

bijlage 8.

Strijd met gemeentelijk beleid: Dorpsplan Hazerswoude- Dorp 2018 - 2022

3.99 In het Dorpsplan Hazerswoude-Dorp 2018-2022 wordt het verbeteren van de

infrastructuur en bereikbaarheid als speerpunt genoemd. Het doel van het

speerpunt is het verbeteren van de doorstroming, de verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en de verbinding in het dorp. De kruising Dorpsstraat/N209 en

de hele verkeersafwikkeling in het dorp is een permanente bron van zorg.

3.100 Uit de resultaten van de verschillende uitgevoerde verkeersonderzoeken en de

beide delen van het MER blijkt dat het ontwerp pip niet bijdraagt aan genoemd

speerpunt. Het ontwerp pip is daarom in strijd met het gemeentelijk beleid.

Geluid

3.101 Het Rapport Geluid van Movares van 21 januari 2022 is als bijlage bij het

ontwerp pip gevoegd. Hierin ontbreken de overzichten van items en

uitgangspunten uit het geluidsmodel. Deze zijn enkel omschreven in de tekst

van het rapport en afbeeldingen zijn gegenereerd met behulp van een GIS-

module (en niet met het ge[uidsmodel). Informatie uit het geluidsmodel is ook

niet in de rapportage opgenomen of is anderzijds beschikbaar of bekend.
Daardoor kan de invoer van het model niet worden gecontroleerd op juistheid

en overeenstemming met de in het rapport beschreven uitgangspunten. Ook

hier geldt dat dit met name van belang is bij het kruispunt Dorpsstraat
Hazerswoude Dorp in verband met de noodzakelijke detaillering.

Overigens zijn de afbeeldingen in bijlage 1 van het Rapport Getuid dusdanig

verminkt dat controle op de cijfers niet mogelijk is. Ook ontbreken

bronvermeldingen in de bijlage.

3.102 Uit het Rapport Geluid blijkt dat de N209 in Hazerswoude-Dorp zal worden

voorzien van een (sterk) geluidreducerende wegdeksoort (Gelders mengsel.). Ten

opzichte van de huidige situatie (referentiewegdek = Dicht Asfaltbeton) levert

dit een forse geluidsreductie op. Het toepassen van een geluidsreducerend

wegdek ter plaatse van een kruispunt en de daarbij aanwezige opstelstroken is

echter niet realistisch. Geluidsreducerend asfalt is minder stabiel dan normaal

asfalt en wordt snel kapotgereden op plaatsen met veel afremmend en
optrekkend verkeer. In het Rapport Geluid is dit ook aangegeven in tabel 2.4.

Uit informatie van de gemeente Utrecht blijkt dat dit wordt afgeraden:

3.4 Toepasbaarheid asfaltmengsels

Op basis van de ervaringen in de gemeente Utrecht en andere gemeenten blijkt dat geluidsreducerend asfalt van het
type SMA NL8G+ en DGD type B niet in iedere situatie kunnen warden toegepast op het gebied van geluidsreductie en
duurzaamheid. In de volgende situaties is het toepassen van deze twee asfalttypen technisch niet haalbaor:

• Op wegen met een verkeerssnelheid van minder dan 50 km/uur geeft geluidsreducerend asfalt geen aanvullende
geluidsreductie. Op deze locaties biedt geluidsreducerende asfait in het algemeen onvoldoende meenijaarde:
• Op locaties met zeer veel wringend verkeer zoaLs kruisingsvlakken, rotondes, scherpe bochten, opstelvakken VRI's en
op uitvoegers heeft geluidsreducerend asfalt zeer !age levensduurverwachting (< 6 jaar). Op deze locaties biedt
geluidsreducerende asfalt geen duurzame oplossing.

• Op wegvakken van minder clan 200 meter is een geluidsreducerende deklaag niet effectief
(bron: Memo beslisboom geluidsreducerend asfalt, gemeente Utrecht).

I s

(E)

(I)

V>

r t .

7

7
0

II1
D

19



3.103 Hieruit volgt dat bij een verkeerssnelheid lager dan 50 km/uur het
getuidsreducerend effect klein/verwaarloosbaar is. Ter plaatse van het
kruispunt zal de rijsnetheid van het verkeer, door de aanwezige verkeerslichten,

veelal lager zijn dan 50 km/uur. Dat betekent dat de berekende geluidsreductie

van het stille wegdek in het Rapport Geluid is overschat.

Natuur

3.104 De Vereniging Vrienden van het Bentwoud zat naast deze zienswijze nog een

eigen zienswijze indienen waarin zij ingaat op de inpassing van de Verlengde

Bentwoudtaan met aandacht voor een aantal voor het Bentwoud belangrijke

onderwerpen. Ook deze Vereniging huldigt het standpunt dat de N207 Zuid

beter niet moet worden aangelegd. Maar voor het onverhoopte geval dat dit

toch gaat ptaatsvinden reageert zij op het ontwerp pip en de vormen van
compensatie voor recreatie en natuur die het ontwerp pip behelst. Clienten

stuiten zich daarbij aan bij de voorstellen van de Vereniging Vrienden van het

Bentwoud:

Een ecologische en recreatieve verbinding tussen het Gouwebos en het

Bentwoud ligt zeer voor de hand getet op de nabijheid van beide gebieden:

globaal gezien eindigt het Bentwoud waar het Gouwebos begint. Het
ontwerp pip signateert afname in de ruimtelijke retatie tussen Gouwebos

en Bentwoud. Ecologische en recreatieve verbinding tussen beide gebieden

kan de ruimtelijke relatie versterken.

Zij doet het voorstet om de geptande rotondes in de aansluiting tussen

N207 Zuid en Hoogeveenseweg (N455) te vervangen door een ovonde.

Dit Levert een veel beter ruimtegebruik op met verkeerskundige
voordelen.
Zij is van mening dat één recreatieconcentratiepunt voldoende is in het

Bentwoud, en dat dit het beste kan liggen in Bentwoud Noord waar nu al

vergevorderde plannen van een ondernemer zijn waar de gemeente
Alphen aan den Rijn positief op heeft gereageerd. Het in het OPIP
genoemde recreatieconcentratiepunt bij Bentwoud Oost is overbodig.

Indien wordt vastgehouden aan de gedachte van een
recreatieconcentratiepunt in Bentwoud Oost, dan moet dit oostelijk van

de N207 Zuid worden gesitueerd.

3.105 Toegangsparkeren nabij Boskoop voor het Bentwoud zou aan de oostkant van

de Verlengde Bentwoudlaan gesitueerd moeten worden. lndien het voorstel

voor de ovonde wordt overgenomen, komt hiervoor nog meer plaats
beschikbaar.

3.106 In de toetichting op het ontwerp pip staat op p. 137: "Met de realisatie van het
project N207 Zuid vindt fysiek ruimtebeslag plaats op het Natuurnetwerk Nederland
(NNN) ter hoogte van de beoogde Bentwoudlaan te Waddinxveen. Ter hoogte van
de Bentwoudlaan en de kruising met de Kleikade liggen NNN-gebieden, hier is een
ecologische verbindingszone (EVZ) voorzien. In figuur 7.9 is de ligging van het NNN

ten opzichte van de Bentwoudlaan weergegeven. De EVZ is nog niet oangelegd.
Uitgaande van de huidige geplande ligging van de EVZ als onderdeel van het NNN,
zal sprake zijn van een fysiek ruimtebeslag van 1,6 ha".

3.107 Op p. 138 staat: "De barrièrewerking ter hoogte van de EVZ ter hoogte van de
Kleikade kan warden gemitigeerd door het aanleggen van faunapassages. Daarnaast
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wordt de EVZ versneld gerealiseerd als onderdeel van dit inpassingsplan. De EVZ
`Krimpenerwaard - Bentwoud heeft namelijk prioritering 3 gekregen. Dat betekent
dat het reatiseren van deze EVZ niet de hoogste prioriteit heeft. Door de EVZ als
onderdeel mee te nemen van dit inpassingsplan, wordt deze EVZ versneld
aangelegd. Hierdoor kunnen soorten, waarvoor deze EVZ wordt aangelegd, eerder
profiteren van deze verbinding. Hiermee wordt bijgedragen aan een verbinding
tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud."

3.108 Dit is een zeer kryptische passage omdat met de woorden 'deze EVZ' zowel

gedoeld kan worden op de EVZ ter hoogte van de Kleikade als op de EVZ
Krimpenerwaard-Bentwoud. Het zou mooi zijn als die laatste werd bedoeld,

maar het is de vraag of dat zo is. Cliënten roepen op om bij voorrang werk te

maken van de EVZ Krimpenerwaard-Bentwoud. In het Intergemeentelijk
Structuurplan uit 2005 wordt al gesproken over robuuste ecologische
verbindingszones om het Bentwoud met de Krimpenerwaard te verbinden. Tot

nu toe is daar weinig van terecht komen. Ondertussen rukt de bebouwing op

die de verbindingszones feitelijk weinig effectief maken, bijvoorbeeld de
Glasparel. Hoe Langer men wacht met de aanleg van de EVZ, hoe moeilijker het

gaat. De verbinding tussen Krimpenerwaard en Bentwoud zal niet eenvoudig

zijn.

3.109 In figuur 3.7 van het Compensatieplan Natuur zijn de leefgebieden van de

rugstreeppad weergegeven. Hieruit volgt dat de rugstreeppad in ieder geva1 is

aangetroffen in het gebied ten noorden van de Kleikade. Ook ten zuiden van de

Kleikade is de rugstreeppad aangetroffen en daarom zuLLen ook daar
mitigerende maatregelen genomen moeten worden./

3.110 In het ontwerp pip is aan weerszijden van de KLeikade een ecologische

verbindingszone voorzien. Vooralsnog loopt deze EVZ eigenlijk van niets naar

nergens. Om daadwerkelijk natuurgebieden met elkaar te verbinden, dient

snelheid gemaakt te worden maken met de aanleg van de gehele EVZ
Krimpenerwaard-Bentwoud.

3.111 De EVZ zal van het stapstenen-principe zijn waarbij flora en fauna feitelijk van

eiland naar eiland moet 'springen'. De breedte zal varieren van 25-50 meter en

er is barrière werking. De EVZ komt pal tangs de drukke weg komt te liggen.

Aangegeven wordt dat fysiek ruimtebeslag, barrièrewerking, Licht, geluid en

stikstofdepositie wordt verwacht in het gebied van de N207 Zuid. Bij regen komt

er vervuild water in de EVZ. De score op de aanleg van de N207 Zuid op de

natuur is negatief tot zwaar negatief. Om daadwerkelijk een functie voor de

NNN-gebieden te kunnen vervullen, dient te uitwerking van de EVZ sterk te

worden verbeterd.

3.112 Het Bentwoud eindigt waar het Gouwebos begint. Daarom is het voorstel van

cliénten niet een ecologische, maar ook recreatieve verbinding tot stand

te brengen tussen beide gebieden. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan

maakt de verbinding niet eenvoudiger, maar niet onmogelijk. Immers wanneer

de onderdoorgang Maaltocht met struinpad en fietspad enige meters breder

wordt, kan aan de Bentwoudzijde op deze wijze een faunapassage richting

Gouwebos worden gecreëerd.

7 https://www.tsuyt.nl/nieuws/
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Water

3.113 Het tracé van de N207 Zuid is niet toekomstbestendig. Verwachting is dat het
weer met meer extremen te maken krijgt. Droge perioden afgewisseld met natte
en soms hevige regenbuien. Daarom was het gebied waar de N207 Zuid is
gepland eerder voorzien als waterberging. Door de aanleg van de weg is dat
niet meer mogelijk. Er is niet onderzocht wat de effecten daarvan zijn. De kans
dat de weg blank komt te staan bij extreme buien is wezenlijk. De weg is immers
precies geprojecteerd in het laagste deel van de regio.

s. Legenda
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Bovendien ontbreekt een onderzoek naar kwel in het deel Bentwoudlaan.

do

e ! r

E3

••
Figutir 13: kwelgehieden in polders i.rçidis. 20161

Dit kaartje wordt gebruikt in het Achtergrondrapport Water p. 39 rnaar geeft niet
goed aan waar kwel te verwachten is. Het betreft een ander gebied. Uiterst
linkerhoek is gebied Bentwoudlaan.

Uit bijlage 20 van het Waterhuishoudingkundig rapport p. 7:

=p

Figuur 2: Kwetsbaar kwelgebied, uitsnede van kaart 2 (HHR, 2016)
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Figuur 2 en 9 Waterhuishoudingkundigrapport, p. 15 geven aan dat alleen
gekeken is naar deel Vedengde Bentwoudlaan. Naast de Bentwoucilaan liggen

voetbalvelden en woningen. Het deel. van de Bentwoudtaan ontbreekt ten
onrechte, terwijl bekend is dat kwel daar ook voorkomt.

3.114 De MER- Deel A verme[dt op pagina 78:

"Verkeer kan resulteren in verwaaiing en verschroeiing van vervuild
wegwater. In Hazerswoude-Dorp bevinden de aanpassingen zich echter in of

nabij de bebouwde kom woar geen kwetsbare oppervlaktewateren zijn

gelegen. Het effect op de waterkwaliteit is daarom gering. En ook worden er

geen effecten verwacht op de grondwaterkwaliteit."

3.115 Ter onderbouwing daarvan is in paragraaf 7.3 van het Achtergrondrapport Water

van Movares van 30 augustus 2021 opgenomen:

"De toekomstige bodempassages in de vorm van bermen longs de nieuwe

wegen zijn breed genoeg om als filter van afstromend wegwater te dienen

tegen verontreinigde deeltjes. Er kan daarnaast sprake zijn van enige

verwaaiing van wegwater naar het oppervlaktewater. Het aandeel wegwater

in het oppervlaktewater is daarom zeer gering en zal geen significante

invloed hebben op de waterkwaliteit [onderstreping advocaat] (..)

Effecten op grondwaterkwaliteit als gevolg van verzilting zijn niet aanwezig

omdat er geen voorgestelde, nieuw te graven oppervlaktewatergangen longs

de nieuwe zuidwestelijke ontsluitingsweg in Hazerswoude-Dorp voorzien

zijn."
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3.116 Op 28 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het

Hof) geoordeeld dat de bevoegde autoriteiten tijdens de procedure tot
goedkeuring van een project en dus voordat de beslissing wordt genomen,

krachtens artikel 4 van richtlijn 2000/60 moeten onderzoeken of het project

negatieve gevolgen voor het water kan hebben die in strijd zijn met de
verplichtingen om achteruitgang van de toestand van oppervlaktewater- en

grondwaterlichamen te voorkomen en om die toestand te verbeteren.3

3.117 Daarbij geldt tevens dat artikel 4, eerste lid, onder b, sub i, van de Kaderrichtlijn

Water zo moet worden uitgelegd dat er geacht moet worden sprake te zijn van

een achteruitgang van de chemische toestand van een grondwaterlichaam ten

gevolge van een project bij ten eerste de overschrijding van ten minste één van

de kwaliteitsnormen of drempelwaarden in de zin van artikel 3, eerste lid, van

richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december

2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en

achteruitgang van de toestand, en ten tweede een voorzienbare verhoging van

de concentratie verontreinigde stof terwijl de daarvoor vastgestelde drempel

reeds is overschreden. Op elk monitoringspunt gemeten waarden moeten ieder

apart in aanmerking worden genomen.9

3.118 Uit de aan het ontwerp pip ten grondstag liggende stukken blijkt niet dat - los

van een onvolledig onderzoek naar verzilting - op enig punt gemeten is of
sprake is van een achteruitgang van de chemische toestand van een
grondwaterlichaam ten gevolge van het project. In zoverre berust het ontwerp

pip dan ook niet op een deugdelijke motivering.

3.119 Voor zover de stetting zou zijn dat dit arrest slechts van toepassing is op
artikel 4, eerste lid, onder a, onder i (voor oppervlaktewateren), van richtlijn

2000/60, geldt dat de redactie voor grondwaterlichamen op grond van artikel 4,

eerste lid, onder b (voor grondwater) sub i, exact hetzelfde is:

"1. Bij de tenuitvoerlegging van het in het stroomgebiedsbeheerplan
omschreven maatrege(enprogramma: b) voor grondwater i) leggen de

lidstaten de nodige maatregelen ten uitvoer met de bedoeling de inbreng van

verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te beperken en

de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen

onder voorbehoud van de toepassing van de leden 6 en 7 en onverminderd

lid 8 van dit artikel, en onder voorbehoud van de toepassing van ratlike! 11,

lid 3, onder jj"

3.120 In het arrest van 5 mei jl. oordeelde het Hof tevens:

"Ten slotte moet in deze context in herinnering worden geroepen dat richtlijn

2000/60 is vastgesteld op grond van artikel 175, lid 1, EG (thans artikel 191,

lid 1, VWEU). Dienaangaande wordt er in overweging 11 van deze richtlijn op

gewezen dat het beleid van de Unie op milieugebied, zoals in artikel 174 EG

(thans artikel 191 VWEU) wordt bepaald, bijdraagt tot het nastreven van de

doelstellingen van behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van

het milieu alsmede van een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke

hulpbronnen, en berust op het voorzorgsbeginsel, het nastreven van de

doelstellingen van behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van

HvJEU 28 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:391, onder 76.

HvJEU 5 mei 2022, ECLI:EU:C:2022:350.
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het milieu alsmede van een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, en berust op het voorzorgsbeginsel, het beginsel von preventief
handelen en het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron
dienen te worden bestreden."

3.121 Op basis van de Waterwet wordt een stroomgebiedbeheerplan opgesteld. De

provincie Zuid-Holland heeft een dergelijk beheerplan opgesteld. Daarbij
worden maatregeten toegepast om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en

oppervtaktewater verbetert. Naar het oordee1 van clienten is dit strijdig met de

gedachte van de kaderrichtlijn Water, richtlijn 2000/60, meer in het bijzonder

artiket 4, eerste Lid, onder b, onder i van richttijn 2000/60. Daarbij geldt immers

dat per project moet worden beoordeeld in hoeverre dit invloed heeft op de

chemische kwaliteit van het grondwater. In dit geval ontbreekt een dergelijk

onderzoek. Uit het Achtergrondrapport Water blijkt immers dat als gevolg van

de aanteg effecten op de grondwaterkwaliteit zijn te verwachten. Zoats btijkt

uit het arrest van het Hof van 5 mei 2022, dient elke achteruitgang te worden

voorkomen en duidelijk te worden gemaakt waarom dit onder een van de

uitzonderingsbepalingen valt.1° Voorts kan als gevolg van gebruik van de weg

diverse stoffen in de bodem infittreren hetgeen van invtoed kan zijn op de

chemische kwatiteit van het grondwater.

3.122 Het Hof heeft reeds op 1 juli 2015 expliciet geoordeeld:

"Gelet op een en ander dient op de eerste en vierde vraag worden geantwoord

dat artikel 4, lid 1, onder a, i) tot en met iii), van richtlijn 1000/60 aldus moet
worden uitgelegd dat de lidstaten behoudens indien een afwijking wordt
toegestaan, hun goedkeuring voor een project moeten weigeren wanneer dat
project een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam
kan teweegbrengen of het bereiken van een goede toestand van het
oppervlaktewater respectievelijk een goed ecologisch potentieel en een
goede chemische toestand van dat water op het volgens die richtlijn
relevante tijdstip in gevaar brengt.""

3.123 Het is thans op basis van Achtergronddocument Water voLstrekt onduidelijk wat

de gevolgen zijn voor de toestand van het water respectievelijk een goed

ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van dat water. Dat

geldt niet alleen voor oppervlaktewater maar ook voor grondwater. De
genoemde onderzoeken ontbreken ten onrechte bij het ontwerp pip.

Bodem

3.124 In de toe[ichting op p. 69 op het ontwerp pip is vermetd:

"Er zijn zes bekende locaties aanwezig in het noordelijk deelgebied met
ernstige bodemverontreiniging. De meeste van deze locaties bevinden zich
in de oude kern van Hazerswoude-Dorp. Voor de zuid-westelijke
wijkontsluitingsweg is er 1 locatie bekend waar sprake is van ernstige
bodemverontreiniging. Deze verontreiniging wordt niet geraakt door
Maatregelpakket N207 Zuid. Voor de noordoostelijke lokale verbindingsweg
in Hazerswoude-Dorp zijn geen locaties bekend waarbij de bodem ernstig
vervuild is. De vervuilende bodem wordt naar verwachting gesaneerd. Bij de

10 HvJEU 5 mei 2022, ECLI:EU:C:2022:350.
11 HvJEU 1 juli 2015, C-461/13.
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vier varianten met een zuidwestelijke wijkontsluitingsweg wordt er 1

sanering meer uitgevoerd clan bij Maatregelpakket N207 Zuid."

3.125 Vooropgesteld is dat de aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem, de

noodzaak van sanering van verontreinigde locaties en de wijze waarop deze

saneringen moeten worden uitgevoerd, zijn geregeld in afzonderlijke wetgeving

met eigen procedures. Dit doet er niet aan af dat PS een plan niet kunnen

vaststellen indien op voorhand in redelijkheid had moeten worden ingezien dat

de aanwezige bodemverontreiniging aan de uitvoerbaarheid van het plan in de

weg staat.

3.126 Op p. 35 van het Achtergrondrapport Bodem van Movares van 12 januari 2022

staat dat voor deelgebied 1 tien locaties bekend zijn met een 'geval van ernstige

bodemverontreiniging'. Daarbij is gesteld dat de omvang en diepte van het

grondwerk nog onduidelijk is, omdat dit afhankelijk is van het definitief
ontwerp. Het ontwerp pip had nog niet ter inzage gelegd kunnen worden, want

het is op dit moment nog onduidelijk dat dit aspect niet aan de uitvoerbaarheid

in de weg staat.

3.127 Voor deelgebied 2 is in het Achtergronddocument Bodem op p. 37 aangegeven

dat een bekende locatie aanwezig is. Ook daarbij is onduidelijk hoeveel
verontreinigd materiaal afgevoerd moet worden. De totale omvang is dus nog

niet bekend. Binnen deelgebieden 3 en 4 zouden geen bekende locaties
aanwezig zijn. Het Achtergronddocument bodem kan dan ook niet ten grondslag

worden gelegd aan het ontwerp pip, omdat nog onduidelijk is wat de omvang

van de bodemverontreiniging is. Te meer, nu bermen doorgaans sterk vervuild

zijn. Het is dan ook niet duidelijk of het ontwerp pip op dit aspect uitvoerbaar

is. In zoverre is onvoldoende onderzoek gedaan naar mogelijke

verontreinigingen in het kader van de uitvoerbaarheid.

Aardkundige waarden

3.128 In het Achtergrondrapport Aardkundige waarden van 27 augustus 2021 is op

p. 47 opgenomen dat het projectgebied zich bevindt binnen het morfopatroon

'droogmakerijen> binnen het morfocomplex West-Nedertands

laagveenlandschap. Daarbij is aangegeven:

"Het morfo-element lage veenrest-dijk (4K35) is geclassificeerd als zeldzaam,

omdat het een oppervlak tussen 1 en 5% inneemt binnen het morfopatroon

'droogmakerijen'."

3.129 Daarbij is in de BodemVisie Zuid-Holland aangegeven dat binnen de provincie

Zuid-Holland de (inter)nationale aardkundige waarden behouden dienen te

worden. Er bestaat geen landelijke wetgeving met betrekking tot aardkundige

waarden, maar de provincie Zuid-Holland heeft dit uitgangspunt neergelegd in

de BodemVisie Zuid-Holland.

3.130 Gelet op het Achtergrondrapport Aardkundige Waarden worden het morfo-

element van een lage veenrest-dijk (4K35) aangetast. Het is onduidelijk waarop

de conclusie gebaseerd wordt dat dit morfo-element aardkundig weinig
waardevol is en een negatief beperkt effect heeft, gelet op het feit dat de lage-

veenrestdijk (4K35) zeldzaam is. Er wordt gesteld dat dit weinig waardevol is

en geen mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden. Het ontwerp pip is

op dit punt niet concludent, en tast een kernkwaliteiteit aan.
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Landschappelijke inpassing

3.131 In de toelichting bij het ontwerp pip staat dat verschiRende onderdelen en
maatregelen moeten worden verwezentijkt voor de landschappelijke inpassing

van de N209 in Hazerswoude-Dorp. Daarbij is als doel dat de bestaande

kwal.iteiten worden behouden en versterkt, waaronder de noordelijke entree, zo

staat op p. 48-49. In de regek bij het ontwerp pip is echter niet geborgd dat de

uiteindeLijke uitvoering ook conform het landschapsplan moet plaatsvinden.

Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat nog niet alle gronden waar

het ontwerp pip ziet, in eigendom zijn bij de provincie.

3.132 Voor de Landschappelijke inpassing van de Bentwoudlaan geldt dat in november

2020 een landschapspl.an is opgestel.d. Hierbij zijn verschillende eisen gesteld

aan de inpassing. Deze eisen zijn evenmin geborgd. Zoals de Afdel.ing
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) meermaals

heeft overwogen getclt dat indien een goede landschappelijke inpassing vereist

is, de realisatie van het project afhankelijk dient te worden gesteld van het

vol.doen aan een voorwaardel.ijke verplichting.

3.133 Daarnaast blijkt ook dat op de verbeelding het bestemmingsvtak "Verkeer" op

verschillende p[aatsen aanzienlijk breder is dan het standaardruimtebeslag.

Daarmee maakt het ontwerp pip meer mogelijk dan met het landschapsplan

wordt beoogd. PS kunnen niet zonder een voorwaardelijke verplichting op te

nemen het pip als zodanig vaststellen.

Voorwaardelijke verplichtingen verkeersmaatregelen

3.134 Op pagina 37 van de toelichting bij het ontwerp pip staat:

"Om tot een acceptabele verkeersafwikkeling en verkeersdoorstroming van
het kruispunt N209-Dorpsstraat te komen is het nodig hier een aantal
richtingen weg te halen ten opzichte van de huidige situatie. Figuur 3.4 toont
de richtingen op het kruispunt N209-Dorpsstraat in toekomstige situatie."

3.135 PS kunnen niet tot vaststelling van het pip overgaan zonder dat deze concrete

maatregelen ook geborgd zijn in de regels. De reden is dat tussen de te nemen

maatregeLen en het pip een zodanige samenhang kan bestaan, dat is vereist dat

voordat tot vaststelling van het pip wordt overgegaan, zekerheid dient te

bestaan over de uitvoering van de maatregelen. Daarvoor bestaat aanleiding

indien de uitvoering van deze maatregelen noodzakelijk is voor de ruimtelijke

aanvaardbaarheid van het inpassingsplan en de uitvoering van de maatregelen

onvoldoende is verzekerd."

3.136 In dit geval geldt volgens de milieueffectrapportage van 17 maart 2022, pagina

70:

"Het verbeteren van de doorstroming op het kruispunt von de N209 met de
Dorpsstraat is een belangrijke doelstelling van het project. Een linksofverbod
op het kruispunt draagt hier in sterke mate aan bij. Het recht doorgaande
verkeer knjgt dat geval immers vaker een groen verkeersticht omdat er veel
minder kruisend verkeer is. Dit verbetert de doorstroming op het kruispunt.

" ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1072, r.o. 76.2.
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Bij de Alphense variant is er geen sprake van een linksafrerbod. Uit de

verkeersberekeningen blijkt dat de doorstroming bij deze variant daarom

onvoldoende is. Brj de andere vier varianten is wel sprake van meerdere

linksafverboden en verbetert de doorstroming sterk ten opzichte van de

referentiesituatie. De vier varianten met linksofverboden voldoen daarbij wel

aan de normen voor wachttijden voor het verkeer, de Alphense variant

voldoet door niet aan (..)"

3.137 Hieruit volgt duidelijk dat te nemen verkeersbesluiten noodzakelijk in het kader
van de goede ruimtelijke ordening. In zoverre moeten de verkeersmaatregelen
geborgd worden in het pip, zodat de uitvoering daarvan is verzekerd. De borden
dienen immers geptaatst te worden middeLs een verkeersbesluit, waarbij dit
verkeersbesluit op een ander toetsingskader berust. Daarbij zijn ook niet alle
gronden in eigendom van de provincie waardoor de verkeersmaatregelen niet
geborgd zijn.

3.138 Een andere voorwaardelijke verplichting die ten onrechte niet is opgenomen in
het ontwerp pip, maar op p. 9 van het Trillingsonderzoek van Movares van
18 november 2021 wel wordt geadviseerd, betreft de passage van zwaar
vrachtverkeer over de rotonde Noordeinde-Verlengde Beethovenlaan. Daarbij is
opgenomen dat overrijdbare verhoogde rijbaanscheidingen of
verdrijvingsvlakken dienen te worden vermeden, gelet op het feit dat dergelijke
verhoogde obstakels kunnen Leiden tot verhoogde trillingen. In het ontwerp pip
is niet geborgd dat dit ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.

Niet uitvoerbaar wegens ontbreken natuurvergunning

3.139 Volgens vaste jurisprudentie komen de vragen of voor de uitvoering van een
inpassingsplan een vrijstelling, dan wel een ontheffing op grond van het
soortenbeschermingsregime in de Wnb nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan
worden verleend, in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de
Wnb. Dat doet echter niet af aan het feit dat een plan niet kan worden
vastgesteld indien en voor zover op voorhand in redelijkheid had moeten
worden ingezien dat het soortenbeschermingsregime aan de uitvoerbaarheid
van het plan in de weg staat.'

3.140 Op p. 5 van het Achtergrondrapport Natuur staat dat zelfs na het treffen van
mitigerende en compenserende maatregelen, de effecten op de rugstreeppad
niet kunnen worden weggenomen. Daarom dient een ontheffing in het kader
van de Wnb te worden aangevraagd. Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag
dient een activiteitenplan met mitigerende en compenserende maatregelen te
worden opgesteld. Daarin dient de instandhouding van de netwerkpopulatie te
worden gegarandeerd.

3.141 In dit geval is geenszins gebleken dat indien de ontheffingsaanvraag
aangevraagd wordt deze verleend kan worden.

3.142 Voorts had nader onderzoek uitgevoerd moeten worden in het kader van de
uitvoerbaarheid. Op pagina 144 van de toelichting wordt namelijk gesteld:

"Aangezien de rugstreeppad streng beschermd is onder de Habitatrichtlijn en

de effecten op deze soort niet volledig kan worden weggenomen door het

ABRvS 25 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2810.
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nemen van mitigerende en compenserende maatregelen blijft er enigszins
sprake van een negatief effect. Daarnaast zijn nog niet alle onderzoeken
voltooid, waardoor niet inzichtelijk is of alle effecten inzichtelijk zijn."

In zoverre is het plan dan ook nog onvoldoende onderbouwd en is niet duidelijk
of een ontheffing op basis van de Wnb verleend kan worden.

Cultuurhistorie

3.143 PS stellen in de toelichting op het ontwerp pip op pagina 118:

"Op het gebied van cultuurhistorie worden diverse negatieve effecten op het
gebied van cultuurhistorische geografie voorzien. Met name het aantasten
van historische verkoveling draagt hier aan bij. Ook het verplaatsen van
bedriffsbebouwing naar de open polder, welke in historische context
onlogisch is, veroorzaakt een negatief effect.

De mogelijke negatieve effecten op het thema cultuurhistorie worden met
name veroorzaakt door het doorsnijden van kades, welke markeringen van
historische gebiedsgrenzen zijn. Vooral in deze doorsnijdingen is door goed
ontwerp winst te behalen.
In het achtergrondrapport worden mitigerende voorstellen gedaan. (..)"

3.144 In dit geval valt een groot gedeelte van de cultuurhistorische waarden buiten
de gronden van het ontwerp pip. De mitigerende maatregelen moeten worden
getroffen door het benadrukken van watergangen en de mogelijkheid door een
dijk te rijden. Dit zijn maatregelen die buiten de begrenzing van het ontwerp ip
vallen en ook maatregelen die op gronden van derden moeten plaatsvinden.
Het is dan ook onduid&.ijk hoe geborgd is dat deze maatregelen ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd. In zoverre kunnen PS het plan niet
vaststellen,

Akoestisch onderzoek - Bentwoud

3.145 Het akoestisch onderzoek geluidbelasting in het Bentwoud toont aan dat een
groot gedeelte van het Bentwoud, 15,77 hectare, wordt belast door geluid. In
de toelichting op het ontwerp pip wordt gesteld:

"Rust is een belangrijke kwaliteit van het Bentwoud. Aangenomen wordt dat

de geluidsbelasting nabij de voorgenomen ingreep zal toenemen. Ook zal
visuele verstoring plaatsvinden. Hierdoor zal de recreatieve waarde van het
gebied afnemen."

3.146 Daarnaast is op pagina 131 van de toelichting opgenomen dat noodzakelijk is
dat mitigatie plaatsvindt. Dit heeft PS echter niet geborgd in de planregels.
Voorts is aangegeven dat een samenwerkingsovereenkomst is gesloten om
oppervlakte te realiseren. Volgens vaste jurisprudentie biedt een
civielrechtelijke overeenkomst echter onvoldoende zekerheid dat de benodigde
voorziening ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Als PS in het kader van
de goede ruimtelijke ordening het noodzakelijk acht dat het verlies aan
oppervlakte wordt gecompenseerd, zal dat aldus in een voorwaardelijke
verplichting in de planregets moeten worden opgenomen."

14 Zie o.m. ABRvS 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3063.
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3.147 Daarnaast geldt op basis van de Beleidsreget Compensatie Natuur, Recreatie en
Landschap Zuid-Holland 2013 dat in het Bentwoud geen nieuwe (ruimtetijke en
niet-ruimteLijke) ontwikkelingen toegestaan zijn die de wezenlijke kenmerken
en waarden van dit gebied significant aantasten, tenzij daarmee een groot
openbaar belang gediend is en er geen reële andere mogelijkheden voorhanden
zijn. Het feit dat ten tijde van het ontwikkelen van het Bentwoud inzichtelijk
was dat een mogelijkheid bestond dat het Bentwoud zou worden doorkruist
door infrastructuur, maakt nog niet dat geen sprake is van mogelijke reële
alternatieven. In zoverre berust het besluit dan ook niet op een zorgvuldige
vaststelling van de feiten.

Groene buffer

3.148 Op grond van artikel. 6.9d, eerste tid, van de Omgevingsverordening Zuid-
Holland mag een bestemmingsplan voor een locatie binnen groene buffers,
stechts voorzien in  een ruimtelijke ontwikketing voor zover dit geen
grootschalige ontwikkelingen behelzen en de bufferfunctie blijkens een
afdoende motivering niet onevenredig is verstoord. Deze motivering dient in
ieder geval de in artikel 6.9d, tweede Lid, van de Omgevingsverordening
bedoelde kwaliteiten te bevatten. In dit geva[ is onduidelijk wat de motivering
is voor de rotonde aan de zuid zijde van Hazerswoude-Dorp. Er is geen aandacht
besteed aan de bufferfunctie die daarmee doorkruist wordt.

Belangrijk weidevogelgebied

3.149 Op grond van artikel 6.9c van de Omgevingsverordening Zuid-HolLand, mogen
ruimtelijke ontwikkelingen slechts plaatsvinden voor zover de ontwikkeling
geen significante aantasting tot gevolg heeft van de wezenlijke kenmerken en
waarden van het weidevogelgebied. De afstand tussen de begrenzing van het
ontwerp pip en het betangrijk weidevogelgebied (ten noord oosten van
Hazerswoude-Dorp is aanmerketijk kleiner dan 200 meter, als gesteld in de
toelichting. Het is onduidelijk of de beperkte toename van 1dB(A) niet leidt tot
significante verstoringen, mede gelet op het feit dat er een toename van verkeer
is tangs het weidevogelgebied, hoewel deze toename buiten de begrenzing van
het ontwerp pip \tall, is deze toename wel een gevolg daarvan.

Buitengebied

3.150 Zoals ook reeds opgemerkt is ten aanzien van de cultuurhistorische waarden,
geldt dat op grond van artikel 6.9a van de Omgevingsverordening Zuid-Holland
dat de motivering waarom aantasting van het karakter van Landschap
plaatsvindt, en dit niet onevenredig wordt aangetast, in ieder geval de
opsomming als bedoeld in artikel 6.9a, tweede lid van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland bevatten. De motivering bevat thans niet
voLdoende om te concluderen dat het landschap niet onevenredig wordt
aangetast. Daarbij dient ook nog in beschouwing te worden genomen dat de
gemeente Waddinxveen nog werkt aan een landschappelijke inpassing. In
zoverre is de afwijking van de Omgevingsverordening Zuid-Holland
onvoldoende gemotiveerd.
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Compensatie NNN

3.151 Op grond van de toelichting op het PIP en artikel 6.9 e, vierde lid van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland, dient het NNN gebied te worden
gecompenseerd. Het is onduidelijk waar deze compensatie plaatsvindt en hoe

dit is geborgd. Voorts geldt dat op grond van artikel 6.31 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland dat geen reele alternatieven bestaan. Het

is onduidelijk of reele alternatieven zijn overwogen en of die er zijn.

4. Conclusie

Clienten verzoeken u op grond van het bovenstaande het ontwerp pip niet vast te stellen.

Hoogachtend,
__-

RC. Lagrouw

/ /5/

P.H. de Lange
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In to vullen door de Statcngriffler

AMENDEMENT

Titel amendement : Aanvullende vervolgstudies Verlengde Bentwoudlaan opnemen in de besluitvorming

Datum PS : 25 april 2018

Voordrachtnr. : 7044

Onderwerp : Uitvoeringsbesluit N207 Zuid

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

A. Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit punt 5 als volgt te wijzigen:

5. a. Gezamenlijk met de betrokken gemeenten in regionaal verband een studie te laten uitvoeren naar

mogelijke oplossingen voor de volgende fase van de Verlengde Bentwoudlaan naar de N11 (niet

zijnde een atternatieve A3).
b. De uitkomsten ervan te vertalen in een gezamenlijke keuze uit de varianten.

c. Bovengenoemde gezamenlijke keuze te onderzoeken met het oog op de toekomstbestendigheid van

de Verlengde Bentwoudlaan.
d. De uitkomst van deze studie te gebruiken als onderbouwing bij het op te stellen Provinciaal

Inpassingsplan voor de Verfengde Bentwoudlaan."

B. In het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit na punt 5 een nieuw punt 6 in te voegen:

6. a. Gezamenfijk in regionaal verband (ook met de Gemeente Zoetermeer) een studie te laten uitvoeren

naar mogelijke oplossingen voor een volgende fase Hazerswoude-Dorp met het oog op de te

verwachten toename van het verkeer op de N209 door Hazerswoude-Dorp na de aanleg van de

Verlengde Bentwoudlaan en de stedelijke ontwikkeling van Zoetermeer.

b. De uitkomsten ervan te vertalen in een gezamenlijke keuze uit de oplossingsvarianten.
c. Bovengenoemde gezamenlijke keuze te onderzoeken met het oog op de toekomstbestendigheid van

de voorgestelde maatregelen voor Hazerswoude-Dorp.

d. De uitkomst van deze studie te gebruiken als onderbouwing bij het op te stellen Provinciaal

Inpassingsplan voor de Veriengde Bentwoudfaan inclusief de voorgestelde maatregelen voor

Hazerswoude-Dorp."

C. In het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit na punt 6 (nieuw) een nieuw punt 7 toe te

voegen:

7. a. Gezamenlijk met de betrokken agrarièrs en de gemeente Waddinxveen een onderzoek te laten doen

naar noodzaak en mogelijkheden van (gedeeltelijk) gehele bedrijfsverplaatsing en van

ruilverkaveling, inclusief maatwerk voor de te verlaten gebouwen,

b. De uitkomsten ervan te vertalen in een gezamenlijk plan (al dan niet met een geringe aanpassing

van de dimensionering van de toegangsweg).

c. Bovengenoemd plan ruimtelijk laten vertalen, parallel aan het PIP van de verlengde Bentwoudlaan."

D. Het huidige besluitpunt 6 te vernummeren naar 8.



AMENDEMENT

Toelichting

In te vullen door de Statengntfier

A

Onderdeel A
Het oplossend vermogen van de voorgestelde N207 Zuid (de Verlengde Bentwoudlaan) alleen, kan niet los

gezien worden van een totaaloplossing tot verbetering van de verkeerssituatie in het gebied ook richting de

N11, waaronder de knelpunten door de oost-westverbindingen over de Gouwe.

Omdat met het huidige besluit de mogelijkheid bestaat dat met alleen de Verlengde Bentwoudlaan wel

extra verkeer het gebied wordt ingetrokken rnaar geen oplossing wordt gegeven voor het verkeer dat het

gebied wil verlaten, wilIen de ondertekenaars dat er na een gezamenlijke studie ook een gezamenlijke

keuze wordt gemaakt, die meegenomen wordt in een onderzoek voor de beoordeling van de

toekornstbestendigheid. Deze studie dient als onderbouwing bij het op te stellen Provinciaal lnpassingsplan.

Daardoor ontstaat er een beeld van de deeloplossingen als onderdeel van een totaalplan.

Onderdeel B

Door de aanleg van de voorgestelde N207 Zuid (de Verlengde Bentwoudlaan) en de geplande uitbreiding
van de woningbouwopgave van Zoetermeer zal de verkeersintensiteit op de N209 door Hazerswoude-Dorp

sterk toenemen.

Een gezamenlijke studie naar de verkeerskundige effecten van de uitbreiding in Zoetermeer op de

verkeersintensiteit in Hazerswoude-Darp moet uitzicht bieden op de toekornstbestendigheid van de

verkeerskundige oplossing in Hazerswoude-Dorp. Deze studie dient als onderbouwing bij het op te stellen

Provinciaal Inpassingsplan. Daardoor ontstaat er voor de nu voorgestelde oplossing van de N209 in

Hazerswoude-Dorp een beeld van de deeloplossing als onderdeel van een toekomstig eindplan.

Onderdeel C

Door de aanleg van de voorgestelde N207 Zuid (de Verlengde Bentwoudlaan) zijn tussen de vijf en zeven

agrariërs betrokken, van wie de bedrijfspercelen warden doorsneden. Om deze reden zijn zij geen
voorstander van de aanleg van deze weg. Omdat het algemeen belang van de aanleg van de weg boven

het bijzondere belang van de ondernemers gaat, vinden de ondertekenaars het noodzakelijk dat de

overheden met deze agrariërs komen tot gezamenlijke en mogelijk individuele maatwerkoplossingen.

De uitkomsten kunnen gelijktijdig met het PIP ruimtelijk warden vertaald in de varm van een wijziging van

het bestemrningsplan (te initiëren door de gemeente Waddinxveen).

1. Wilco(ScheurgatggSGP&CU)

2. Henk v—a—ri-Dieren (SGP&CU)

r •
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MOTIE 1068

Titel : Uitkomsten onderzoeken maatregelenpakket BBG fase 2 opnemen in PIP

Verlengde Bentwoudlaan

Agendapunt : 2a

Voordrachtnr. : 7429

Onderwerp : Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 2 februari 2022 ter

behandeling van bovenverrneld onderwerp:

Overwegende dat:

• De Staten per amendement A609 hebben uitgesproken dat het oplossend vermogen van de

verlengde Bentwoudlaan niet los kan worden gezien van een totaaloplossing tot verbetering van

de verkeerssituatie in het gebied, ook richting de N11, waaronder de knelpunten door de Oost-

westverbindingen over de Gouwe.

Constaterende dat:

• Amendement A609 stelt dat met betrokken gemeenten in regionaal verband een studie

uitgevoerd moet worden naar mogelijke oplossingen voor de volgende fase van de Verlengde

Bentwoudlaan, de uitkomsten daarvan vertaald moeten worden in een gezamenlijke keuze en

gebruikt dienen te worden ter onderbouwing van de PIP voor de Verlengde Bentwoudlaan.

• Statenvoorstel 7429 maatregelenpakket Bereikbaar Gouwe Fase 2 een verder onderzoek

aankondigt naar maatregelen voor o.a. maar niet uitsluitencl een noordelijke ontsluitingsweg

Boskoop-Alphen aan den Rijn, niet zijnde een W20-3 maar een W20-2 of W20-2+

• De Gemeenteraad van Alphen per amendement nog een onderzoek voor een oeververbinding

over de Gouwe op het grondgebied van Boskoop aan dit maatregelenpakket heeft toegevoegd.

• Daarmee cluidelijk is dat studie naar mogelijke oplossingen nog niet is afgerond en er ook nog

geen gezamenlijke keuze is gemaakt voor maatregelen.

Roept het college op:

• Het PIP Verlengde Bentwoudlaan niet eerder aan provinciale Staten voor te leggen dan wanneer

de uitkomsten van de studies opgenomen in Statenvoorstel 7429 en de gezamenlijke keuze die

daarop is gemaakt ter onderbouwing in dat PIP zijn opgenomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

1. Jeroen Heuvelink (D66)

2. Michel Rogier, (CDA)

3. Tessa Dulfer, (PVV)

4. Jeroen van Dijken (VVD)

5. Metin Celik (DENK)

6. Jacco Schonewille (CU-SGP)

7. Willem Minderhout (PvdA)

8. Robert Klumpes (GroenLinks)

9. Willem Bakx (50Plus)



i amendement 609 Scheurwater (SGP en ChristenUnie) Aanvullende vervolgstudies Verlengde Bentwoudlaan

opnemen in de besluitvorming
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Brandbrief

Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Van: Het Molenberaad/Stichting Het Kan Anders

Betreft: ter inzagelegging PIP N207 Zuid

Geacht college GS Zuid Holland,

Wij begrijpen dat een besluit van het college van GS ten aanzien van de ter inzagelegging van

het ontwerp Provinciaal lnpassingplan N207 Zuid aanstaande is. Het Molenberaad/Stichting

Het Kan Anders meent dat het nu ter inzage leggen van het ontwerp PIP niet de juiste

procedure is.

Op 2 februari is met algemene stemmen door de Statenvergadering de motie 1068

aangenomen. De motie stelt dat het PIP Verlengde Bentwoudlaan niet eerder aan
provinciale Staten voor te leggen dan wanneer de uitkomsten van de studies opgenomen in
Statenvoorstel 7429 en de gezamenlijke keuze die daarop is gemaakt ter onderbouwing in
dat PIP zijn opgenomen.

De planning van project BBG laat zien dat eind 2023 de gevraagde onderzoeken zijn

afgerond en dat het keuzeproces dan zou kunnen starten.

Door nu de ontwerpPIP N207 Zuid ter inzage te leggen, wordt dit proces doorkruist. Een

keuze uit de BBG-opties heeft per definitie effect op de inhoud van het PIP, by wanneer die

keuze zou vallen op een zuidelijke oeververbinding bij Boskoop. Dit kan nu niet worden

meegenomen in een zienswijze, waardoor geen volwaardige rechtsbescherming wordt

geboden. Het ontwerpPIP en de daarop betrekking hebbende stukken — waaronder alle
uitgevoerde onderzoeken — zijn nu niet afgestemd op het resultaat van de BBG-studie. Dat
betekent dat het ontwerpPIP en de bijbehorende onderzoeken dan na de uitkomsten van de

BBG-studie - moeten worden aangevuld/aangepast en opnieuw ter inzage gelegd moeten

worden.

Aan het nu publiceren van het ontwerpPIP kleven diverse procedurele gebreken waaronder

het niet afwachten van de uitkomsten BBG. Een en ander is in strijd met het

zorgvuldigheidsbeginsel 3.2 van de Awb.

Wij verzoeken u met klem het ontwerpPIP niet nu ter inzage te leggen. Dit druist in tegen de

inhoud en strekking van motie 1068, die oproept tot een integrale beoordeling van en

Het Molenberaad
Coe/Me van verenigingen Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden fase 1 en 2
Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.
Vereniging Vrienden van het Bentwoud



besluitvorming over het PIP met het project BBG. Het ontwerpPIP kan pas ter inzage worden
gelegd als de onderzoeken waarop het is gebaseerd, zijn afgestemd op de uitkomsten van
het BBG-onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Namens het Molenberaad/Stichting Het Kan Anders
RGM Brunklaus

Het Molenberaad
Coalitie van verenigingen Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden fase 1 en 2
Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.
Vereniging Vrienden van het Bentwoud
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Albert Heijn Hazerswoude-Dorp

Herinrichting N209-Dorpsstraat
in Hazerswoude-Dorp

Verkeerseffecten

Datum: 21 maart 2022

Kenmerk: N0T222607-01-04

BU
RO
DB

Samenvatting

In opdracht van Albert Heijn Hazerswoude-Dorp heeft BuroDB een (ontwerpend) onderzoek ingesteld

naar de mogelijkheden om, met behoud van voldoende parkeergelegenheid bij de winkel(s), de

inpassing van de N209 bij de kruising Dorpsstraat te kunnen realiseren. Het onderzoek is uitgevoerd in

samenwerking met de bureaus Rijcurve.nl (verkeerstechnisch ontwerp) en Wattel Verkeerstechniek

(kruispuntberekeningen).

In de discussie over de herinrichting van de kruising op dit moment spelen twee elementen een

hoofdrol:

)- De ligging van de bushalte Dorp in de lijn richting noord;

'i•-• De ruimtelijke inpassing van het parkeerterrein met als doel het behoud van zoveel mogelijk

parkeerplaatsen en een voor het publiek een zo prettig mogelijk verblijfsklimaat.

In deze rapportage komen beide onderdelen aan de orde en worden alternatieven gepresenteerd. Er zijn

vele bronnen geraadpleegd, met name met betrekking tot de ontwikkelingen na oktober 2021. De

conclusie is dat er een goed evenwicht is aan te brengen tussen verschillende aspecten: de

verkeersafwikkeling en de inrichting van de openbare (parkeer)ruimte.

De bushalte

Al in 2017 wordt gewerkt aan een oplossing voor het knelpunt in Hazerswoude-Dorp. In 2018, bij het

uitvoeringsbesluit N207 Zuid, is ook vastgelegd dat eerst dit knelpunt moet zijn opgelost alvorens de

(verlengde) Bentwoudlaan bij Waddinxveen en Boskoop in gebruik kan worden genomen.

In 201 9 is in een overleg tussen de Provincie en Arriva de provinciale voorkeur bevestigd voor het

verschuiven van de bushalte (in de route van zuid naar noord) van voor naar voorbij de kruising met de

Dorpsstraat. Daar waren goede redenen voor: de capaciteit van de kruising wordt vergroot en de

buschauffeur kan onder normale omstandigheden zelf z'n vertrekmoment kiezen.

info@burodb.nl _www.burocib.n1



Bushalte Dorp is een tijdhalte, dus het komt regelmatig voor dat de bus langer halteert dan voor het in

en uit laten stappen van passagiers strikt nodig is. Het ruimtegebruik is ook zodanig dat er geen reden is

om deze aanpassing niet door te voeren, het parkeerterrein aan de Oude Gemeneweg (bij de Albert
Heijn) wordt nauwelijks aangetast. In figuur 1 is het ontwerp van de provincie Zudi-Holland
weergegeven.

Figuur 1: Weergave ontwerp bushalte uit 2017 (bron: provincie Zuid-Holland)

In de periode daarna, wanneer voor het eerst het concept ontwerp PIP wordt gepubliceerd, is de
discussie over de meest wenselijk aanpak en inrichting van de kruising in volle gang. Gemeente en
provincie proberen met een oplossing te komen die de doorstroming op de provinciale weg (in de
toekomstige situatie) garandeert en de situatie voor de dorpsbewoners draaglijk houdt.

Wanneer meer afslagbewegingen op de kruising moeten worden toegelaten betekent dat meer stroken

asfalt en dus een groter ruimtegebruik. In het ontwerp wordt eerst een tweede rijstrook van zuid naar
noord geintroduceerd. Verkeersveiligheidseisen maken het daarbi j noodzakelijk dat er een
middengeleider tussen de rijrichtingen op de N209 wordt aangelegd. Onder druk van de gemeenteraad

van Alphen aan den Rijn komt daar nog een rechtsaffer (van noord naar west) op het kruispunt bij. AHes

bijelkaar vergt dit een extra ruimtebeslag van de provinciale weg van circa 8 meter. In figuur 2 is het
aangepaste ontwerp van de provincie weergegeven.

Afbeekling 2: Ontwerp t.b.v. besluitvorming in oktober 2021 (bron: provincie Zuid-Holland)

2 maakt de ruimte



Als het planontwerp in oktober 2021 is getekend en ter besluitvorming wordt voorgelegd, wordt bij
belanghebbenden pas echt duidelijk welke consequenties de totale herinrichting van de weg zal hebben

op de omgeving en (de omvang van) het parkeerterrein. Ten opzichte van de huidige verhardingsgrens
schuift het wegprofiel, inclusief de bushalte (kom en perron), ruim 11 meter op in de richting van de
winkels. Substantiële verkleining van het parkeerterrein is hiervoor noodzakelijk.

Het parkeerterrein zal opnieuw moeten worden ontworpen/ingericht, waarschijnlijk met minder
parkeerplaatsen.

Na een ruimtelijke verkenning wordt door de gemeente Alphen aan den Rijn een ontwerp
gepresenteerd. Dit ontwerp is weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Voorgestelde inrichting met bushalte en toegangsroute (bron: gemeente Alphen aan den Rijn)

In dit gemeentelijke ontwerp is nog een nieuw element toegevoegd: een extra aansluiting op het
kruispunt. Deze éénrichtingsweg vormt de nieuwe toegang tot het parkeerterrein en teven de toegang
tot het noordoostelijk kwadrant van het dorp, inclusief de bevoorradingsroute voor alle winkels.

Dit betekent opnieuw een extra ruimtelijk aanslag op het parkeerareaal. Het is een nieuw element dat
eerder nog niet in plannen was opgenomen en ook afwijkt van het raadsbesluit uit oktober.

De aansluiting van de Ridder van Montfoortlaan wordt verschoven en kan niet meer door ingaand
verkeer worden gebruikt. Dat kan de doorstroming op de N209 bevorderen maar betekent opnieuw een

aanslag op de omvang en bereikbaarheid van het parkeerterrein. Uiteindelijk resteren in het
gemeentelijke voorstel 63 parkeerplaatsen' .

Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober 2021 komen verschillende insprekers met het voorstel om
de situering van de bushalte op de bestaande locatie aan de zuidzijde van de kruising te handhaven. In
het raadsbesluit wordt evenwel de verplaatsing als een uitgangspunt beschouwd.

Toch is in opdracht van de gemeente een scenario getekend waarbij de bushalte op de huidige locatie
wordt gehandhaafd. Dit ontwerp is weergegeven in figuur 4.

In de afbeelding staat vermeld '56 pp' maar er zijn 63 parkeervakken ingetekend

3 maakt de ruimte



Rguur 4: Ontwerp gemeente zonder verplaatste busholte, met doorgaonde route over het p-terrein (bron: gemeente Alphen

aan den Rijn)

In dit ontwerp wordt wel uitgegaan van een rechtstreekse entree op de kruising, een doorgaande route

over het parkeerterrein en alleen een uitrit bij de Ridder van Montfoortlaan.

In het ontwerp resteren 55 (ingetekende) parkeerplaatsen. Samen met de 7 bestaande parkeervakken

aan de Ridder van Montfoortlaan komt dit in totaal neer op 62 parkeerplaatsen.

Het ontwerpend onderzoek

Voor de inrichting van de kruising en het parkeerterrein is op basis van verkeerskundige analyses een
integraal ontwerp opgesteld. Daarbij zijn alle voor de doorstroming van de N209 wezenlijke elementen,

zoals afslagverboden en extra rijstroken, gehandhaafd. In figuur 5 is het resultaat van het onderzoek
weergegeven. In bijiage 1 van deze rapportage is de complete ontwerptekening opgenomen.

Figuur 5: Resultaat en voorstel ontwerp herinrichting kruising en parkeerterrein Hazerswoude-Dorp

Ten opzichte van het ontwerp van de Provincie Zuid-Holland buigt in dit voorstel de N209 iets minder uit

naar het oosten. De Ridder van Montfoortlaan blijft aangesloten op de N209 (halve aansluiting met
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rechtsaf in en rechtsaf uit). De middenbermen zijn versmald rnaar behouden hun functie voor

straatmeubilair en/of bomen. De wezenlijke verschillen zijn de locatie van de bushalte en de inrichting

van het parkeerterrein. Op deze punten wordt hierna verder ingegaan.

Voorstel handhaven bushalte

Uit voorgaande volgt dat de verschoven bushalte in het ruimtelijke ontwerp een forse aanslag pleegt op

de omvang en de bereikbaarheid van het parkeerterrein. Voor de aanliggende winkels is dit niet

acceptabel. Om die reden zijn een aantal ruimtelijke scenario's onderzocht die uitgaan van het

handhaven van de bushalte ten zuiden van de kruising.

De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij geformuleerd:

> Is er ruimte in het nieuwe ontwerp?

> Wat is het gevolg voor de capaciteit van de kruising?

> Kan het technisch geregeld worden?

> Is er ruimte voor verandering?

Op elk van de vragen wordt hierna ingegaan.

Is er ruimte in het nieuwe ontwerp?

In het basisontwerp van de provincie Zuid-Holland wordt de rijstrookindeling ten zuiden van de kruising:

twee opstelvakken rechtdoor, één opstelvak rechtsaf. In figuur 6 is deze situatie nogmaals weergegeven.

Figuur 6: Ontwerp N209 ten zuiden van de kruising Dorpsstraat (bron: provincie Zuid-Holland)

Het opstelvak rechtsaf maakt het mogelijk am de voetgangersoversteekplaats Dorpsstraat oost apart in

de regeling op te nemen. Dat is belangrijk omdat de bushalte, die in het ontwerp aan de noordzijde van

de Dorpstraat is gesitueerd, alleen via deze oversteek verbonden is met de voetgangersoversteekplaats

over de N209.

Het rechtsafvak neemt extra ruimte van het terrein van het benzinestation. De voorgestelde vormgeving

maakt inpassing van de bushalte niet eenvoudig. Vanuit het OV is de minimale eis een halte waar twee

bussen gelijktijdig kunnen halteren (minimaal 26 meter rechtstand).

Er is ons inziens evenwel op twee manieren ruimte te vinden.
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Variant 1

De eerste manier is een combinatie van het iets aanpassen van de middenberm (verschuiving en
versmalling) en het inkorten van de rechtsafstrook gecombineerd met de halteligging op de huidige
plaats. Het perron is iets verbreed ten koste van het 'groen'. De lengte van de rechtsafstrook is iets
verkort maar nog wel toereikend voor de berekende wachtrijlengte. Bij een langer halterende bus wordt

het zicht op het verkeer voor een auto die het benzinestation verlaat, beperkt. Dit is echter ook het geval

in de bestaande situatie.

In figuur 7 is het ontwerp van het eerste voorstel (variant 1) weergegeven.

Figuur 7: Ontwerp variant 1 (bron: Rijcurve.n1)

Variant 2

Een tweede mogelijkheid is een combinatie van het lets versmallen van de middenberm en een
samenvoeging van de rechtsafstrook en de rechter rechtdoorstrook. Het gevolg hiervan is dat de
voetgangersoversteekplaats Dorpsstraat oost niet meer nodig is en verlegd kan worden naar de Oude
Gemeneweg. Er zijn geen voetgangers meer langs de noordzijde van de Dorpsstraat oost. In figuur 8 is

het ontwerp van deze variant weergegeven.

Afbeelding 8: Ontwerp variant 2 (bron: Rilcurve.n1)
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De bus kan op identieke wijze halteren als in variant 1, op een eigen busbaan. Maar ook zou de

haltevoorziening verschoven kunnen worden naar het 'groen bij de stopstreep aan het daar aanwezige

trottoir. Daarmee is het zicht op het achteropkomende verkeer voor auto's die het benzinestation

verlaten gewaarborgd.

Wat is het gevolg voor de capaciteit van het kruispunt?

Met behulp van gegevens van de gemeente (aangeleverd door bureau Goudappel) zijn de beide

varianten onderzocht. De verkeersgegevens hebben betrekking op het prognosejaar 2035 en de daarvan

afgeleide kruispuntstromen voor een ochtend- en een avondspits zijn bij de berekeningen gehanteerd.

Op grond van de uitkomsten van de berekeningen kunnen de volgende vaststellingen worden gedaan:

1. De capaciteit van de kruising met verkeerslichten in de bestaande configuratie is ontoereikend

voor het verwachte toekomstige verkeersaanbod (na realisatie van de verlengde Bentwoudlaan).

2. De capaciteit van de met verkeerslichten geregelde kruising is in de beide varianten van het

voorstel voor de ochtend- en avondspits in 2035 wel toereikend.

3. De bushalte Dorp is een tijdhalte, hetgeen betekent dat in de praktijk de bus altijd stopt/halteert.

4. In de variant waarbij de bus voorbij de kruising halteert zijn er geen afzonderlijke gevolgen voor

extra busingrepen na het halteren. Er zal wel rekening moeten worden gehouden met het

verlengen van de groenfase wanneer zich een bus op afstand aanmeldt.

5. In de door de provincie beoogde situatie ligt de cydustijd rond de 70 seconden in de ochtendspits

en 84 seconden in de avondspits.

6. In de voorstellen van variant 1 en 2, waarbij de bus vóór de kruising halteert, kan, om de halte te

kunnen bereiken, ook sprake zijn van het verlengen van de groenfase bij aanmelding op afstand

van de bus. Maar ná het halteren wordt bij het vertrek een inmelding gedaan om de

conflicterende richtingen naar rood te sturen en zo de bus vrije doorgang over de kruising te

verlenen. Dit betekent per uur maximaal 3x een extra signaalgroep in de cyclus.

7. Bij variant 1 wordt na de inmelding van de bus de rechtsaffer van zuid naar oost op groen gezet.

Dan gaan de conflicterende richtingen naar rood en kan de bus oprijden tot de stopstreep en van

daar met een eigen verkeerslicht de kruising rechtdoorgaand oversteken.

8. Bij variant 2, waarbij de bus een eigen baan heeft tot de stopstreep en de auto's voor rechtsaf van

de rechter rechtdoorstrook gebruik maken, worden na de inmelding van de bus alle

conflicterende richtingen naar rood gestuurd en kan de bus via de busbaan de kruising

oversteken.

9. Belangrijk, zoals aangegeven gaat het in bovenstaande situaties om maximaal 3 busingrepen per

uur. Het effect op de gemiddelde cyclustijd en daarmee op de totale afwikkelingscapaciteit van de

kruising is dan ook te verwaarlozen. Deze blijven liggen in dezelfde ordegrootte als in de situatie

van het door de provincie beoogde ontwerp.

10. In de beide varianten 1 en 2 is de voetgangersoversteekplaats over de Dorpsstraat oost uit de

regeling verwijderd. Met een zuidelijke ligging van de bushalte is deze niet meer nodig. De praktijk

leert dat voetgangers ter hoogte van de Oude Gemeneweg de Dorpsstraat oversteken. Dat is de

snelste en kortste route.
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Kan het technisch geregeld worden?

Het korte antwoord is: Ja.

Het langere antwoord is dat in de verkeersregeling er enkele signaalgroepen bij komen en af gaan. De

signaalgroep voor de voetgangersoversteek Dorpsstraat oost vervalt en een nieuwe signaalgroep voor

de bus in noordelijke richting wordt toegevoegd.

Het wordt daarbij mogelijk om de prioriteit voor de bus te differentiëren. Als een bus in het systeem is
'aangemeld kan, dan kan de prioriteit worden benvloed op basis van de dienstregeling: meer prioriteit

bij 'te Wt en minder prioriteit bij 'te vroeg'.

Is er ruimte voor verandering?

De conclusie is gerechtvaardigd dat bovenstaande feiten een andere afweging mogelijk maken. Andere

belangen, zoals de ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en economische aspecten, kunnen beter
worden bediend. Daarom wordt hierna tevens een beoordeling gegeven van de ruimtelijke
consequenties van het ontwerp van het parkeerterrein en een voorstel voor herinrichting gedaan.

Beoordeling van het gemeentelijk ontwerp van het parkeerterrein

In figuur 9 is nogmaals het voorstel van de gemeente Alphen aan den Rijn weergegeven met hierin het

ontwerp van het parkeerterrein.

Ftguur 9: Ontwerp parkeerterrein (bron: gemeente)

Bij de beschouwing van het gemeentelijk ontwerp valt op dat er een nieuwe toegangsroute
(éénrichtingsverkeer) over het terrein wordt geïntroduceerd. Zoals eerder opgemerkt is dat een nieuw
element (hiervan was ten tijde van de besluitvorming over het voorstel (14 oktober 2021) nog geen

sprake).

De nieuwe weg/entree vervangt de inrijbeweging vanaf de N209 naar de Ridder van Montfoortlaan.
Wellicht is dit bedacht om de doorstroming van het verkeer op de N209 te bevorderen. De ontworpen
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uitrit (Ridder van Montfoortlaan) die wel blijft bestaan is circa 20 meter in zuidelijke richting verplaatst en

maakt de beschikbare parkeerruimte kleiner.

De volgende zaken vallen op:

1. Er wordt een nieuwe doorgaande route voor het (vracht)verkeer naar het noordoostelijk kwadrant

(inclusief de winkels) van het Dorp aangelegd die leidt over het parkeerterrein.

2. Het richting de parkeerplaats rijdende vanuit de richtingen noord, west en zuid moet gebruik

maken van de nieuwe entree. Verkeer vanuit oostelijke richting kan 'achterom via de Ridder van

Montfoortlaan (met uitzondering van de vrijdagen in verband met de weekmarkt). Vrachtverkeer

komend vanuit noordelijke richting zal eerst de kruising (rechtdoor) moeten passeren, moeten
keren over de zuidelijke rotonde, om vervolgens in te kunnen rijden.

3. Het vertrekkende verkeer heeft twee mogelijkheden: Voor verkeer in de richting noord, west en
zuid invoegen op de N209 bij de Ridder van Montfoortlaan (alleen in noordelijke) richting. Verkeer

richting zuid en west moet dan keren op de nieuw aan te leggen rotonde noord en terugrijden

naar het kruispunt. Voor verkeer in de richting oost is het mogelijk om 'achterom' via de Ridder
van Montfoortlaan te rijden.

4. Als vijfde aansluiting op de kruising is de nieuwe ingangsweg een ongebruikelijk element en geeft

het een verwarrend verkeersbeeld binnen het vaste stramien van een geregeld kruispunt. Direct

na de ingang is een (ongeregelde) voetgangersoversteekplaats naar de bushalte. De

fietsenstalling ligt aan de andere kant t.o.v. de halte. Er is gerede kans voor terugslag op de
kruising bij stagnatie op de parkeerplaats.

5. Op het parkeerterrein zelf ligt een ontsluitingsroute (tweerichtingsverkeer) waarlangs 48
parkeerplaatsen zijn geprojecteerd. De 21 meest aantrekkelijke parkeerplaatsen liggen aan een

doodlopende parkeerweg. Er is weinig zicht op de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in dit
deel waardoor de kans op ongewenst zoekverkeer sterk toeneemt. Veel zoeken levert extra
voertuigbewegingen op en daarmee meer conflictsituaties en risico's voor verkeersdeelnemers en

winkelpubliek.

6. Een zestal parkeerplaatsen ligt voor de voorzieningen aan de verkeerde kant van het terrein en
zullen door winkelend publiek niet worden gebruikt.

7. Als gevolg van de bushalte en de nieuwe toegangsweg schuiven de parkeerplaatsen verder op in

de richting van het voorterrein van de winkel(s). In dit al kleine gebied met smalle toegangen
worden ook de fietsen geparkeerd.

8. In het ontwerp is geen duidelijke toegang aanwezig vanuit de winkels naar het parkeerterrein. Er

zullen nog enkele parkeerplaatsen moeten verdwijnen vanwege de plaatsing van wInkelwagens,

invalidenplaatsen en t.b.v. toegang naar het parkeerterrein.

Voorstel inrichting parkeerterrein

Albert Heijn Hazerswoude-Dorp en overige winkeliers zijn niet gelukkig met het voorstel voor de
herinrichting van de kruising en het parkeerterrein van de gemeente en provincie. Met name de
beperking van de parkeergelegenheid, de verslechtering van de bereikbaarheid en een verwacht hogere

(verkeers)onveiligheid voor bezoekers en omwonenden baart zorgen.

Het belang voor waarborgen van de verkeersafwikkeling op de N209 wordt wel onderkent. Daarom is
voor de herinrichting van het parkeerterrein een ontwerpstudie uitgevoerd. Daarbij is rekening
gehouden met de benodigde grotere omvang van de kruising en de beschouwde mogelijkheid voor het

handhaven van bushalte Dorp ten zuiden van de kruising. De bevindingen van de ontwerpstudie zijn

hierna beschreven.
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De wensen die vanuit de betrokken winkels zijn geformuleercl zijn als volgt:

1. Een overzichtelijk parkeerterrein met zoveel mogelijk parkeerplaatsen.

2. Twee rijrichtingen op het parkeerterrein**.

3. Eenvoudige, overzichtelijke structuur en inrichting van de omgeving, veilige routes voor fietsers

en voetgangers.

4. Geen doorgaand verkeer over de parkeerplaats, zeker niet voor vrachtwagens.

5. Makkelijk en snel bereikbaar vanuit alle richtingen.

6. Verschillende opties om in- en uit te rijden—.
7. Genoeg ruimte voor de entrees van de winkels, logische looproutes.

8. Hoogwaardige openbare ruimte met plaats voor groen en bomen.

— Dit biedt duidelijkheid en overzichtelijkheid voor de autobezoeker, het grootste gebruiksgemak

Het ontwerp van de voorgestelde herinrichting is opgesteld met/door Rijcurve.ni. Het eindresultaat is

weergegeven in figuur 10.

Figuur 10: Ontwerp parkeerterrein (voorstel)

Toelichting

> Het parkeerterrein omvat 70 parkeerplaatsen— in een heldere setting;

> Zowel via de Dorpsstraat oost Ms de Ridder van Montfoortlaan is het terrein te bereiken;

> Geen vrachtverkeer over het parkeerterrein;

> Grote openbare ruimte voor de winkels, exclusief voor fietsen en voetgangers;

> Garageboxen ontsloten via het voetgangersgebied;

> Ruimte voor winkelwagens en fietsparkeren voor de winkels;
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». De parkeerplaats is een fysieke scheiding tussen de drukke weg en het verkeersluw winkelfront.

Dit verbetert het verbligsklimaat;

» Meer ruimte voor uitgang Dorpsstraat oost vanwege het kunnen weglaten van het trottoir;

• Groene uitstraling van het parkeerterrein;

• Ruimte voor bomen in het verblijfsgebied;

— De gemeentelijke parkeernorm vraagt voor dit gebied om circa 80 parkeerplaatsen. Momenteel zijn er 69
parkeerplaatsen op het terrein aanwezig. Met een aantal van 70 parkeerplaatsen wordt het maximale geboden.

Eindconclusie

In oktober 2021 is het besluit genomen om de bushalte in de lijn richting noord te verplaatsen naar
voorbij de kruising en is in zuidelijke richting de rechtsaffer naar de Dorpsstraat west opnieuw
geïntroduceerd. Het ontwerpend onderzoek voor het parkeerterrein en bestudering van de varianten
voor de positionering van de bushalte en bereikbaarheid van de winkels bieden de mogelijkheid om het

genomen besluit ten aanzien van de Iocatie van de bushalte te heroverwegen.

Het beschreven voorstel leidt ons inziens tot de juiste mix van een betere en acceptabele doorstroming

van het (doorgaande) verkeer op de N209 en een acceptabele capaciteit, bereikbaarheid en inrichting

van het parkeerterrein.
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Bijlage 1:

Voorstel ontwerp kruispunt N209
Hazerswoude-Dorp
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HET KAN ANDERS1
HET KAN BETER

EN DAT ZONDER N207 ZU, -

SAMENVATTING

In deze brochure toont Het Molenberaad u de resultaten van een studie naar de ver-

keersproblemen in het Gouwegebied ten nooreen van de Al2. De knelpunten zijn in

Hazerswoude-Dorp. op de Zijde in Boskoop. verkeersdrukte in Waddineveen en op de

Goudseweg in Bodegraven. Het Molenberaad heeft de volgende visie:

• dourgaand ver keer dat niets in de regio heeh te zoeken, hoort op de snelwegen:
• voor bestemrningsverkeer is de regio bereikbaar door in te prikken vanaf deze snel-

wegen.

De studie werkt de verkeersstromen uit van vier rnaatregelen: een tunnel of westelijke

rondweg bij Hazerswoude-Dorp. een korte verbinding naar de Al2/A20 bij Waddinx-

veen, een aquaduct ten noorden van Boskoop en de zogeheten Bodegravenboog. De

nieuwe studie is een 'onderzoek zonder N207 Zuicr iets waar veel burgers orn hebben

gevraagd, maar wat door de Provincie Zuid-Holland steeds is afgewezen. In alle scena-

rio's van de provincie is aanleg van de N207 Zoid, een nieuwe prnvinciale weg weste-

lijk van Waddineveen en Boskoop imrners een voldongen feit. Het Molenberaad heeft

het onderrock laten uitvoeren op eigen kosten en op basis van dezelfcle gegevens en

hetzelfde rekenmodel als de provincie hanteert. Het geschetste alternatief is daarmee

volstrekt vergelijkbaar met de scenario's van de provincie.

De hoofdconclusie is dat het altematief van l let Molenberaaci betere verkeersresultaten

uplevert dan de scenario's van de provincie en dat de N207 Zuid overbodig is vuor

het oplossen van de regionale problemen. Dat is goed nieuws want de beoogde N207

Zuid heeft grote bezwaren: hij heist vlak tangs bewoning verkeer aan dal hier geen

besternrning heeft. verkleint het Bentwoud en kan co langere terrnijn uitlopen op een

drukke vierbaans verkeersader door het Groene Hart met alle overlast van dien.

Voor Het Malenberaad is duidelijk wat het politieke antwoord hierop hoort te zijn:

heroverweging van de aanleg van N207 Zuicl ligt voor de hand dan wel op Ain minst

uitstel van de aanleg. Eerst moeten de echte knelpunten worden opgelost.

De provincievraagt bewoners nadrukkelijk om !nee te denken, zij heck burgerparticipatie

hang in het vaandel staan. De lopende sludie Beter Bereikbaar Gouwe biedt dc kans

orn het alternatief van Het Molenberaad te betrekken bij het zoeken naar duurzame,

toekomst-vaste oplossingen. Onze dringende oproep aan de politick is; grijp die kans!

Deze brochure gaat in de op de eerdere besluitvorrning over de N207 Zuid, de regio-

glair verkeersknelpunten en de berekeningen zonder aanleg van de N207 Zuid. de

oplossingen van Het Molenbera ad in vergelijking met de provinciale plannen en onze

oproep aan de provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten.

.en dat zonder N207 Zuid 1



VOORAF:

WIE WIJ ZIJN EN

WAT ONS DRIJFT

DEZE BROCHURE

IS OPGESTELD

DOOR HET

MOLENBERAAD.

D.:11804nd %/Mee,

buiienorn.InpriLk,rs vow

repmple berejFbantrerd

Het Molenberaad is een coalitie van de Vereniging Vrienden van

het Bentwoud, Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen,

Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.,

Bewoners Weidelanden Hazerswoude-Dorp.

I let Molenberaad vertegenwoordigt een groot aantal georga-

niscerde reginhewoners en zct zich met ondersteuning door

verkeerskundigen irr voor de oplossing van de verkeersproblernen

in de regio Boskoop, Hazerswoude-Dorp. Waddinxveen en

godegraven/Reeuwijk. De aandacht gaat uit naar de infrastruc-

tour, bereikbaarheid, de leeforngeving en het green voor de

inwoners en bedrijven in deze regio.

De aanleiding voor het ontstaan van Het Molenberaad zijn de

plannen voor de aanleg van de N207 Zuid (Vredenburghlaan,

Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan, met de aansluiten-

de Verlengde Beethovenlaan). Dit is een nieuwe provinciale weg

vanaf tie Al2 bij Waddinxveen, door het natuur- en recreatie-

gcbied Bentwoud naar de Hoogeveensewcg in Boskoop. Wij.

en velen met ons. vragen zich af of deze weg waarvoor in totaal

zdn 80 rniljoen is begroot, wel riodig is en welke prohlemen

deze oplost.

Er zijn grote verkeersknelpunten voor inwoners en bedrilven in

onze regio. De incest in het oog springende zijn in Hazerswou-

de-Dorp op het kruispunt Dorpsstraat-Gerneneweg. op de Zijde

en de Hefbrug in Boskoop, de verkeersdrukte in Waddirixveen en

de Goudseweg (N459) in Bodegraven. Wij hebben deze problemen

in een bredei kader geanalyseerd op basis van de volgende visie:

• aciorgaand verkeer dat niets in de regio heeft te zoetten. boor .

op de snelwegen:

• voor bestemmingsverkeer is de regio bereikbaar door in te

prikken vanaf deze snetwegen.

De aanIcg van de N207 Zuid staat haaks op deze visie. Dc

problemcn in de regio nernen juist toe vanwege de aantrekkings-

kracht voor doorgaand (sluip-)verkeer, en de genoemde knet-

punten blijven bestaan ol nemen zelfs toe. Daarbij is deze N207

Zuid geer, eindoplossing, maar zijn dure vervolgstappen nodig

die landschap en teefbaarheid verder zullen aantasten.

Wij vinden dat het anders moel Het Molenberaad heeft op eten

kosten verkeersberekeningen laten tinvoeren door bureau 4cast BV

te Leiden op dezelfde wijze en inet dezelfde gegevens als de be-

rekeningen die de provhevoor de N207 Zuid heck uitgevoerd.

Wij tonen op basis van dit onderzoek aan dat het bete( kan.

DE N207 ZUID: SCHADELIJK,

GEEN OPLOSSING, VOORBARIG

EN IN STRIJD MET DE AFSPRAKEN

WAAROM WIJ

BEZWAREN HEBBEN

TEGEN DE N207 ZUID

DUIDELIJ''

Waarom wij bezwaren hebben tegen de N207

Zuid is duidelijk: hij trekt vlak langs bewoning

verkeer aan dat hier geen bestemming heeft,

heeft daarmee een grote negatieve invloed op

het leefklimaat, heeft nadelige milieueffecten,

verkleint het Bentwoud, en kan op langere termijn

uitiopen op een drukke vierbaans verkeersader

door het Groene Hart met alle ovedast die zo'n

weg voor de omgeving met zich meebrengt.

'Planstudie N207 Zuid van de Provincie Zuid-Holland uit

2016 geeft de volgende argumentatievoor het besluit tot aan-

leg van de N207 Zuid:

De provinciote weg N207 en de wegenten westen van de N207
warden steeds voller, met name in Waddiniween Boskoup err
kozerswoude-Dorp. De provincie Zuid-Holland en betrokken

geineenten willen de bereikboarheid en Jeetboorheid van het gebled

rerbeteren en het belcingrijke tuinbouwgebied GreenportBoskodp

beter ontsluiten".

Llit de metingen van de provincie zelf blijkt echter dat er tusscn

2008 en 2018 een aframe was op de N207 van 13%, Het ver-

keer op het Noordeinde blijkt over deze periode ook niet toe-

genomen. Op de Hoogeveenseweg is het verkeer in die periode

daarentegen wél toegenomen. met 18%, en op de Gemeneweg

zelfs met 26%. En juist dczc laatste twee wegen krijgen vanwege

de N207 Zuid nog meer verkeer le verwerken. I let besluit tot

aanieg van de N20 / Zuid is op onjuiste gronden gcnomen.

De N207 Zuid hiedl geen oplossing voor de lruidige verkeers-

problemen. Die verdwijnen !Vet vanzelf en daaronl zijn altijd

aarivullende maatregelen riodig. Nu al wordt in het ontwerp re-

kening gehouden met uitbreiding raar twee keer twee rijstroken.

De provincie verdedigt de aanleg door aan te geven dat die de

basis is veer een "robuuste infrastructuur. Hoe deze robuuste

infrastructuur er uit komt te zien, is onderwerp van studie in het

project Beter Bereikbaar Gouwe. Je zou kunnen zeggen, de pro-

vincie gaat dus eerst de paten heien om vervolgens te onderzoe-

ken welk gebouw daarop past. Op zijn minst is uitstel geboden

waarbij de echte knelpunten eerst aan God komen. Dit is ook al

hard nodig orndat de N207 Zuid wet direct meer verkeer aanjaagt

en al bestaande knelpunten nog verder verergert.

Het tracebesluit tot aarileg van de N207 Zuid is op 25 april 2018

met de kleinst mogelijke rneerderheid door Provincialc Staten

genomen. Om die rnecrderheid tc bereiken is een amendernent

aangenomen waarin is gcsteld dat, voordat er een schep de

grond in gaat, eerst:

• een vervolgstudie de "toekornstbestendigheid" van de N207

Zuid bevestigt:

• een ondcrzoek met de regio naar "toekomstbestendige"

tnaatregelen In Hazerswoude-Dorp is afgerond:

• met agrariérs en de gemcente Waddinxveen een onderzoek is

gedaan naar mogelijke bedrijtsverplaatsing en/of ruilverkaveling.

De provincie blijft in het kader van het project Beter Bereikbare

Gouwe uitgaan van de aanleg van de N207 Zuid. Hierdoor wordt

dit amendement niet ten voile uitgevocrd. Dit is in striid met de

afspraken.
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ER IS EEN ALTERNATIEF ZONDER AANLEG N207 ZUID
Het scenario van Het Molenberaad neeml de hestaande problemen als vertrekpunt en

stelt vier Mgrepen voor die samen die knelpunten te lijf gaan. Het meest opmerkelijk is

dat de knelpunten kunnen worden opgelost zonder de aarileg van de Bentwoudlaan ert

de Veriengde Bentwoudlaan en zonder neuwe te laten ontstaan. Voor oplossing van de

verkeersproblemen in onze regio is de N207 Zuid overbodig! Meer informatie is te raad-

*gel op de website www.molenberaad.nl.
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1. Hazerswoude-Dorp (TUNNEL)

Dagelijks staan er fries op het kruispunt van de Gerneneweg IN209) en de

Durpsstraat van l lazerswoude-Dorp. De weg splijt het dorp in tweeert.

In 2035 neemt het verkeer cp de Grameneweg incr inaar lief st bijna 50%

toe Dal ken het kruispunt in het centrum onirogetiji verwerken. De

plarnen van dr provincie geven geen oplessing.

Het voorstel van Het Molenberaad is eon bared voor het doorgaano re,

keer, Daarmee blijft een derde van het vereeer op het kruispunt over en

behoren de wachtrjen tot het verleden Een atternatief met een ornleiding

aan de ~stride beet hetelfde effect Er 7aldan wel cornpensabe vocr

de betrokkerI agratjers inoetoI 103111551.
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2. Boskoop IAQUADUCT)

Hét knelpunt her is het verkeer op de heflarug en cc Ade. De weg is

srnal erl de brug pat vaak open. met enorrnewachtmeri tot gevolg.

De aanleg van de N707 Zuld verbetert de situatie niet merkbear.

Het Moknberaacl kiest euor eel] aqueduct ter hoogte van dc Halve Raak

met ee-r verbinding naar ITC en naar de Ado In pleats van een groci van

10% tot 2035 reemt het van keel op de hefbrug den af rnet bilna 401k

ten ripzichte van n,r Fr ortstaat cen ongestoorle route voor het Ivrachn

verkeer en een korte verbinding met de N11. Daarorn kan de hefbrug

worden afgesloten voor .vrachtverkeer.

Verkeer op de Go,dsesse.
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Bodegraven-Reeuwijk (BODEGRAVENBOOG)

Het groctste knelptni frier .s de Goudseweg waardoor Bodegraven en

Recuwijk ondeding nauwelijks bereikbaar AM. Het vrrkeer groeit ge-

staag door e l l de aanleg van de N207 ?tad heeft daarop geen invkied.

Wij stellen voor orn dit knelpunt op te lossen door nen directe

verbindirg tussen de A57 west en de N11, de Bodegravenboog. I let

verkeer cp de Gouctseweg neemt met meer dan de helft af en op cte

Henegouwerweg ( N2071 rnet ongeveer een kwart. Alb regionael be-

trokken par tijen zijn het eens over de noodzaak van deze verbinding

Nissen de N) 1 en de Al2 west:

1/011.001"op de kruispunten

Beijedrickloon/tVedenburghbor/

Zuidelele Rondsveg

. 0 0 0

3 5 0 .

301100

15903

. 0 0 0

15 003

1 . 0 0
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4. Waddironeen (VERBINDING)

In WackErweert is het op de Beferincklaan nu at druk. De werkzaam-

liederI amode Vredenburgelaa.I Tijil al begorren Als gevolg van de

aanleg van de hcle N207 Zuid wordt het daar nog veel drukker Ook het

verb...et op de Henego.nverweg (N207Ineernt met 15% toe. waarrloor

de files voor de hefbrug nog bnger worden.

Ons vuorstel is een verbinding tussen de Andelijke Rondweg en de

Vreclenburghlaan Dearvan probteren de bedrijven in Coenecocap en

de bewuners van Triangel dour eon kune verbinding rider r.trr Al2/A20,

Govolg: her wordt ten opzichte eat] de provinciale variant rusbger op de

Beterinckban, maar ook op de Coenecoopterug. Ook wordt in ons plan

toename van verkcer op de Henegouwerweg vootkomen.
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RESULTATEN VAN ONS

ONDERZOEK IN

tÉN OOGOPSLAG

Vergelijking tussen de varianten (rnotorvoertuigen per etrnaal)

2017 2035

Huidigc

situatie

Met alleen
Vredenharghlaan

N207 Zuid"

aargcicgd
Alternatiel

Molentseraad

BOSKOOP

Hef brug 16 100 le1.100 17.500 10.000

Acuaducl-noord - 11.300

HAZERSWOUDE-DORP I W
.115r,1,,t ni•vicg/DiDIps,11,1W 19.109 25.001 24 863 7.300

dr.1 / 'Ill1J,61;-wrst . - - 13 900

WADDINXVEEN

1.,ruispunten 66 Fr Ifl,J laa,Irrtler,b_vgbluaniZaidelijke Rundsveg" 1E1:700 30.500 36.500 29 003

Coenerooplarug 15.300 1E1.300 18.100 15.500

Verhinding Vverlent,irchlaun-7,,I,10, -,:;nrdyseg 10.500

GOUWE•OOST A M U -
Goudserreg 33.500 37.700 37.300 16.300

Henegeuwerweg IN2071gerniddeld 14 51/0 18.200 16.800 14.50(1

Vertind.ng Al2-vrest / N11 (Bodcgravcribuog) - - 30.900

" inclusel inaalregelen in Ha2erswoude-Durp rX-Robuustl
'• 2 kruispunIcir

OP WEG NAAR

EEN ECHT

INTEGRAAL PLAN

OMDAT IN 2018 BESLOTEN IS TOT AANLEG VAN

DE N207 ZUID NEEMT DE PROVINCIE DEZE WEG

ALS UITGANGSPUNT IN AL HAAR PLANNEN, OOK

IN HET PROJECT BETER BEREIKBAAR GOUWE.

Dit uitgangspunt staat een voortvarende oplossing

van de bestaande knelpunten in de weg. Dat is de

kern van het bezwaar van Het Molenberaad.

De provincie zet - als gevolg van het reeds genoemde amendc-

merit - sarnen met de andere overheden belangrijke stappen

op weg naar een integrate visie in het project Beter Bereikoaar

Gouwe. De overheden zoeken naar cornbinaties van maatrege-

len die de knelpunten kunnen oplossen en die ruimte bieden

aan een nieuw evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid

voor de langere termijn

Wij reiken iir deze brochure bouwstenen aan voor een integrate

visie op bereikbaarheid en leefbaarheld. Wij benadrukken dat

onze regio met smart wacht op een echt integraal plan nog

toe buitelen deelplannen over elkaar waardoor zelfs ingewijden

het spoor bijster zijn, en versrnalt de discussie zich steeds rr:eu

lot verkeer.

Een echt intcgraal plan voor de regio beschrijft ieefbaarheid in

brede zin. Het heeft dus aandacht your ruimte voor:

• wonen, werken en bedrijvigheid:
• bereikbaarheid door het doorgaaride verkeer te beperken:
• aspecten van milieu en gezondheid:
• openbaar vervoer, fietsverkeer en vervoer over water:
• behoud ert versterking van natuurwaarden en cultuurhistorie:
• recrearie in het Bentwoud en in de waterrijke gebieden:
• echte stiltegeb:eden in het hart en uitloopzones voor de

stedelingen.

Met deze brochure wil Het Molenberaad ecn bijdrage leveren

aan een breed gedragen visie die leidt tot doetnallge investe-

ringen in onze regio. Het domweg beginnen met aarrleg van

de Bentwoudlaan en oe Verlengde Bentwoudlaan als eerste

onderdeel van het totaat past daar in niet.

De kwaliteiten van het hele gebied dat omsloten wordt door de

Al2. N11 en de A4 kuneen worder versterke

Wij doen dan ook dringend beroep op de politick: herover-

weeg het genormen besluit tot aanleg van de N207 Zuicl. Dat

betekent concreet het uitbreiden van het project Beter Be-

reikbaar Gouwe met een scenario waarbij de N207 Zuid niet,

of indien de onvermijdelijkheid zou blijken pas later, wordt

aangelegd. Onze berekeningen wijzen uit dat het uiterst zinvol

is orn zo'n scenario toe te voegen. Wij kiezen voor een nog

beter bereikbare en vooral leeflaare Gouwe-regio.
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PLAN MOLENBERAAD IS
ROBUUSTER, DUURZAMER

EN EFFECTIEVER

Onze oplossing is robuuster. orndat daarinet het doorgaande verkeer over snetwegen

wordt geleid. De regionale wegen worden alleen nog gebruikt door het aan de regio

gebonden verkeer. De wegcapaciteit binnen de regio is. zo blijkt uit onze doorrekening,

ruimschnots loercikend. Dit in tegenstelling tot het provinciale plan waarbij na de aan-

leg van de N207 Zuid nog vervolgstappen nodig zijn orn de knelpunten op te lossen.

Duurzarner is ons voorstel zeker. Grote verkeersstromen worden gebundeld. bereikbaar-

heid wordt verbeterd, landschap en natuur worden gespaard en veiligheid, gezondheid

en welzijn worden bevorderd. Dat is rodig omdat de regio nog verder groeit.

Ons voorstel is effectiever dan de plannen van de provincie. Geen enkel scenario dat

de provincie het afgelopen laren heeft gepresenteerd. bestrijdt de aanwezige !met-

punten beter. Bovendien kan het voor de N207 Zuid beschikbare geld beter worden

ingezet om de regionale knelpunten op te lossen en een echt totaalplan te finaricieren.
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Het Molenberaad is een coalitie van:

• Vereniging Vrienden van het Bentwoud
www.bentwoud.info

• Vereniging tot behoud van landelijk

Waddinxveen,

wwwfocebook.corn/Vereniging lot •
behoud-von londelijk Woddinxveen

• Vereniging Natuurbehoud Groenpoort

Hazerswoude/Boskoop c.o.,

www.natuurbehoudgreenpoort.n1

• Bewoners Weidelanden, Hazerswoude

Informatie:

contact@molenberaad.n1

www.molenberaad.nl.

Uitgave:

Het Molemeraad,

november 2019

Cartoon:

Geraro Wrenk, Best

Bron kaart middenpagina:

J.W. van Aa 1st, www.opentopo.n1

Beeldmateriaal:

Goode Maps, regionale pers

Vormgeving:

Studio Buzzer, Alkmaar

Drukwerk:

Reclarneland



Addendum Waddinxveen bij de brochure "Het kan anders, het kan beter"

In november 2019 heeft Het Molenberaad bovengenoemde brochure uitgebracht. Deze brochure

was gebaseerd op berekeningen die het bureau 4Cast uit Leiden op verzoek en op kosten van Het

Molenberaad heeft uitgevoerd gebruik makend van het provinciaal verkeersmodel met 2035 als

prognosejaar. Daarbij is aangetoond dat het scenario van Het Molenberaad, zonder een N207 Zuid,

veel beter uitpakt voor de knelpunten in de regio dan de oplossing van de Provincie Zuid-Holland,

met de N207 Zuid.

Reden waarom Het Molenberaad het standpunt inneemt eerst de knelpunten op te lossen, om dan

later te bezien of de N207 Zuid nog nodig is.

In het scenario van Het Molenberaad is voor Waddinxveen uitgegaan van een directe verbinding

tussen de Moordrechtboog en de Zuidelijke Rondweg (het zogenaarnde pootje). Hoewel bekend was

dat de Vredenburghlaan snel aangelegd zou worden hebben wij willen aantonen welke positieve

effecten dit pootje heeft voor de verkeersafwikkeling in Waddinxveen —zuid, en daarmee de
overbodige aanleg van de Vredenburghlaan.

Tijdens de analyses van de berekeningen is Het Molenberaad tot de conclusie gekomen dat zelfs mét

de Vredenburghlaan het pootje zinvol zou zijn. Aan de hand van de ons bekende gegevens van zowel

onze eigen berekening als die van de Provincie hebben wij een inschatting gemaakt van deze situatie.

Het Ondernemers Platform Waddinxveen steunt inmiddels ons voorstel.

In ons gesprek met de gemeente over onze brochure was echter enige twijfel te bespeuren over onze

aannames. Om alle onzekerheid weg te nemen heeft Het Molenberaad 4Cast op 31 januari 2020 een

aanvullende opdracht gegeven de situatie met Vredenburghlaan én pootje modelmatig te

berekenen. De resultaten spreken voor zich: onze eerdere aannames worden bevestigd, zij het dat

wij de positieve werking van het pootje te voorzichtig hebben ingeschat. De Zuidelijke Rondweg

vooral het oostelijk deel wordt drukker wat er op wijst dat het Pootje een zeer gewaardeerde

verbinding is met Coenecoop. Overigens zit de Zuidelijke Rondweg hiermee nog lang niet aan de

capaciteit.

De belangrijkste positieve gevolgen van de aanleg van het pootje:

• De kruispunten van de Parklaan en de Vredenburghlaan met de Beijerincklaan worden aanzienlijk

minder belast (zie de grafiek hieronder, waarbij ter vergelijking de aanvoer naar beide

kruispunten is gesommeerd).

• Over de Coenecoopbrug rijdt in 2035 ca 15% minder verkeer in vergelijking met de provinciale

variant.

• Het verkeer op de Parklaan verspreidt zich. Moeten in de provinciale variant de bewoners

Triangel voor ca 75% via de Beijerincklaan (om)rijden en 25% via de Zuidelijke Rondweg, in onze

variant is dat ca 50/50.

Het is van belang te vermelden dat, zoals te verwachten was, het resultaat van deze aanvullende

rekenslag alleen invloed heeft op het verkeer in Waddinxveen Zuid. Ten overvloede willen wij er

nogmaals op wijzen dat doorgaand verkeer door Waddinxveen in ons scenario voldoende

alternatieven heeft om andere routes te zoeken (zie toelichting op onze brochure op

https://www.rnolenberaad.nl/). Daartoe hebben wij al aanbevelingen gedaan, waardoor

Waddinxveen voor dit verkeer minder aantrekkelijk is, terwijl de situatie voor de wijkbewoners

veiliger en sneller wordt.

9 februari 2020

Het Molenberaad



Verkeer op de kruispunten Beijerincklaan/Vredenburghlaan/ Zuidelijke

RondwegWaddinxveen
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82017 Haidige situede

•2035 Vredenbarghlian

•  2035 IV.107-Zuid

•2335 Molenberaad

•
Vergelijking varianten

2017 2035 2035 verg. (V)8WI. verg. (V)8WL

t.o.v. Ref.2035

2035 Verg. Molenb.

t.o.v. 2017

verge!. Molenberaad t.o.v.

Huidig Ref .(Vredenb.ln) 8WL/VBL/X t.o.v. 2017 Molenberaad 1) Ref  Vrbln RWL/VBWI.JX

Waddinxveen
Arnanabrug 0 14.9C0 100% 14.8CC nvt 99% 14.000 100% nvt 9 1 . 05%

Beethovenlaan bi j W addepad 8.000 9.300 100% 9.400 118% 101% 9.100 100% 114% 98% 97%
Beijer incklaan Parklaan-Dreef 10.100 16.800 100% 12.9C0 128% 77 16.500 100% 163% 98% 128%
Beijer incklaan Vredenb.ln-Z.Rondweg 15.600 26.700 100% 24.800 159% 73- - 19.600 100% 126% 73% 79%
Beljer incklaan zuid van Vredenburgin 15.600 13.900 100% 14.300 92% 103% 16.400 100% 105% 118% 115%
8entwoudlaan 0 0 100% 1 3 ,7 0 nvt nvt 0 100% nvt nvt nvt
Chopinlaan noord van Kerk..veg W. 11.100 12.500 100%77.816 70% 6236 12.400 100% 112% 99% 159%
Coenecoopbrug 15.300 18.300 100% 1.8.100 118% 9994 15.700 100% 103% 86% 87%
Dreef bij  pol it iebureau 10.400 12.300 100% 8.300 80`.: 67% 12.600 100% 121% 102% 152%
Hefbrug W dv 13.700 14.200 100% 13.400 98% 01 14.100 100% 103% 99% 105%
N207 Waddirundeen-f3oskoop 12.000 16.400 100% 14.800 123% 77" 12.200 100% 102% , 14%. 3.25":

N207 zuid hef Waddinoveen 16.900 19.900 100% 18.700 111% 01 - 16.600 100% 98% 81% 3901

Noorde lnde Gouwebos 9.400 10.300 100% 6.100 65% 59% 9.900 100% 105% 96% 162%
Onderweg noordwest 1.300 2.000 100% 1.500 115% 7Y 1.600 um% nint 90% 120%
Parklaan zuidoost 0 3.700 100% 3.700 nvt 100% 6.400 100% nvt 17396 173%
Parklaan west 500 9.300 100% 9.400 1880% 101% 5.900 100% 1180% 63% 63%
Plasweg komgrens Waddinoveer 1.900 1.800 100% 900 07 ..,:i , 1.300 100% 72% 7296 144%
Verb. Mrdr. bg-Z.Rondw. ''pootje" 0 0 100% nvt nvt 15.500 100% nvt > nvt r. nvt

Verl Eleethovenlaan 0 0 100% 10.200 nvt nvt 0 100% nvt nvt nvt
Verl. Bentwoudlaan bi j Gouwebos 0 0 100% 11.2C0 nvt nvt 0 100% nvt nvt nvt
Vredenburghlaan west 0 3.700 100% 12.600 nvt 141% 3.400 100% nvt

Vredenburghlaan oast 0 14.800 10096 19.400 nvt 131% 6.400 100% nvt

Wadde west 2.600 2.700 10096 4.300 165% 159% 2.800 100% 1057 104%
Zesde Tochtweg west 300 1.800 100% 2.300 767% 128% 1.700 100% 567% -1' -

Zuidelijke Randweg west 5.200 2.200 100% 2.300 445f. 105% 5.900 100% 113'. - 2680 257%

Zuidelijke Randweg cost van "bootie" 5.200 2.200 100% _ .3602 -,,, 105% 10.100 100% 194% 45996 439%

1) Aanpassing 4tast 31 jan. 2020: verbindlng pop je met Vredenburghlaan (verschll t.o.v. eerdere berekenlng: geen Vredenburglaas-oost pootje tussen Zuld.Rondweg en Mdboog)

Het Molenberaad
Coalitie van verenigingen
Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden
Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.
Vrienden van het Bentwoud
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Het Molenberaad

Achtergrondinformatie bij het rekenmodel

1. inleiding

De provincie heeft de afgelopen periode berekeningen uitgevoerd met een

verkeersmodel om de verkeerseffecten van ingrepen in de wegenstructuur te

kunnen voorspellen. In alle toekomstige scenario's wordt uitgegaan van de
aanleg van de N207 Zuid. Het Moienberaad heeft de consequenties onderzocht

van een toekomstige verkeersstructuur waarin de N207 Zuid niet wordt

aangelegd. In deze notitie wordt daarover verantwoording afgelegd. Het is een

tamelijk technische toelichting, die evenwel noodzakelijk is om duidelijk te

maken dat we niet over een nacht ijs zijn gegaan.

In de notitie treft de lezer een kort overzicht van de gebeurtenissen -voor zover

van belang- aan. Voorts een toelichting op de werking en uitkomsten van het
verkeersmodel en een uitgebreidere beschrijving van de lokale effecten.

2. Wat vooraf is gegaan.

De N207 zuid

In de voorliggende jaren in door de provincie, in samenwerking met de

gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, gewerkt aan de ontwikkeling

van de N207 Zuid. Dit is een verbindingweg van af de
Moordrechtboog/Amaliabrug langs de westzijde van Waddinxveen en Boskoop

naar de Hoogeveenseweg en wellicht verder naar de N11. Het laatste deel van

deze verbinding is nog niet uitgewerkt; vooralsnog wordt uitgegaan van het
gebruik van de N209 (Gemeneweg) om de N11 te bereiken.

Het besluit om deze weg te gaan aanleggen is op 25 april 2018 door Provinciale

Staten genomen en ook de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en
Waddinxveen hebben met de aanleg van de N207 Zuid ingestemd.

Daarmee is de weg geopend om de voorbereidingen voor het definitieve

ontwerp te treffen. Momenteel wordt in dat kader gewerkt aan een
uitvoerings-MER. In die rapportage, die in 2020 zal worden afgerond, wordt

1
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een vergelijking opgesteld van een situatie in 2035 met en 2035 zonder N207
Zuid. Omdat er een onherroepelijk besluit is genomen tot aanleg van het eerste

deel van de N207 Zuid, te weten de Vredenburghlaan in Waddinxveen, maakt

deze weg in 2035 deel uit van het regionale wegennet. De verschillende

varianten worden vergeleken met de huidige situatie (2017) en ook onderling.

Hieruit zal moeten blijken wat de toegevoegde waarde is van deze nieuwe weg,
en op welke wijze de belangenafweging tussen de verschillende ruimtelijke,
economische, verkeerskundige en milieuaspecten is gewogen.

In het besluit van de provincie is ook een amendement opgenomen dat vraagt
om een onderzoek in een breder kader. Dit werd, blijkens de discussie destijds,

vooral ingegeven door het feit dat het niet bij de aanleg van alleen deze weg

kan blijven. lmmers de bestaande knelpunten in de regio worden door de

aanleg van de N207 Zuid niet opgelost en bijvoorbeeld in Hazerswoude Dorp
zelfs substantieel vergroot. Welke aanvullende maatregelen dat moeten zijn

zou voortvarend moeten worden onderzocht om er zeker van te zijn dat de
aanleg van de N207 Zuid een verstandige keuze is.

Beter Bereikbaar Gouwe

Daarom is het project Beter Bereikbaar Gouwe (voorheen Programmatische

Aanpak Gouwe) in de zomer van 2018 opgestart met verkenningen in een

bredere context. Er zijn scenario's ontwikkeld en er is een voorselectie gemaakt

van maatregelen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het oplossen van
bestaande en toekomstige knelpunten. Het gebied dat daarbij onder de loep

genomen is, beperkt zicht tot het oostelijk deel van de "regio", aan de oostzijde

begrensd door de Al2/N11 en aan de westzijde door de Gemeneweg (in
Hazerswoude Dorp). Andere belangrijke ontwikkelingen in de

verkeersstructuur, zoals de aanleg van de verbinding A13/A16 bij Rotterdam en

de consequenties daarvan op de N209 tussen de Al2 (Bleiswijk) en de N11
maken geen deel uit van het kerngebied van de studie maar zijn wel in de

studies meegenomen.

lnmiddels kennen we de kwetsbaarheid van sommige cruciale onderdelen van

de infrastructuur. De hefbrug in Boskoop is langdurig afgesloten geweest voor

zowel auto's als voor de scheepvaart. De consequenties zijn ingrijpend. De roep

om een aquaduct bij Boskoop is een logisch gevolg. Dit geldt ook voor de

situatie in Hazerswoude Dorp. De wachtrijen op de Dorpsstraat en de

>g,
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Gemeneweg nemen onaanvaardbare lengte aan en kunnen in de toekomst niet
meer met "eenvoudige maatregelen" worden opgelost.

3. Acties van Het Molenberaad

Meer dan een jaar zijn we op jacht geweest naar een onderbouwing van de
effecten van het door Het Molenberaad voorgestelde scenario voor een Beter

Bereikbare Gouweregio. Al in 2018 hebben we (op eigen kosten) door

Goudappel Coffeng vingeroefeningen laten doen met de op dat moment
bekende gegevens, afkomstig uit berekeningen die de gemeente Alphen aan

den Rijn heeft laten uitvoeren om verschillende locaties voor een

oeververbinding in Boskoop onderling te vergelijken. Daaruit hebben we twee
conclusies kunnen trekken:

1. Het is mogelijk om de regionale knelpunten op te lossen zonder de
aanleg van de N207 Zuid

2. Het effect van de aanleg van een aquaduct onder de Gouwe is het

grootst als deze dichtbij de rotonde N207/Halve Raak wordt aangelegd.

Het ontbrak ons op dat moment aan een verdergaande doorrekening van de
effecten van de maatregelen uit ons scenario. Daarvoor zouden wij de

beschikking moeten krijgen over het regionale verkeersmodel dat ook door de
provincie wordt ingezet om de onderbouwing voor de N207 Zuid te leveren.

In april 2019 hebben we -onder voorbehoud- de uitkomsten van het provinciale

rekenwerk ten behoeve van de MER ontvangen. Daarna hebben we nog vier

maanden moeten plooien en overtuigen alvorens de provincie op 29 juli 2019
de voor het rekenen noodzakelijke gegevens beschikbaar heeft gesteld.

In de zomermaanden hebben we op basis van deze gegevens het adviesbureau

4cast uit Leiden bereid gevonden om in onze opdracht het scenario door te

rekenen en de uitkomsten te rapporteren. Half september 2019 konden wij

eindelijk beschikken over de verkeersstromen die het gevolg zijn van uitvoering

van het scenario van Het Molenberaad.
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4. Korte toelichting op de werking van het verkeersmodel

Het verkeersmodel dat zowel door de provincie en Het Molenberaad wordt

gebruikt om toekomstige verkeersstromen de voorspellen is ontwikkeld in

opdracht van de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), een
samenwerkingsverband van overheden. Het verkeersmodel wordt ingezet om

de verkeers- de milieugevolgen van maatregelen op het gebied van

infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen in beeld te brengen. Het model is
een vereenvoudigde weergave van de bestaande en toekomstige werkelijkheid.

Het rekenmodel bestaat uit 3 onderdelen:

1. Een wegennet waarlangs het verkeer zich kan bewegen. Vrijwel alle

wegen in het studiegebied zijn opgenomen met hun kenmerken:

capaciteit en wettelijke snelheid. Ook de kruispuntvormen (rotonde,
voorrangskruising of verkeerslichten) zijn in het netwerk ondergebracht.

2. Een opdeling van het studiegebied in kleine zones waarin inwoners en

arbeidsplaatsen zijn ondergebracht.
3. Een gereedschapskist waarin het verbanden tussen autoverplaatsingen,

routekeuze, reismotief zijn vastgelegd. Ook hoge en lage CPB-scenario's

(bevolkingsontwikkeling, inkomensontwikkeling, mobiliteitsontwikkeling
naar de toekomst) zijn ondergebracht. Er worden afzonderlijk gegevens
gebruikt voor personenauto's en vrachtauto's.

Heel Nederland is in het model opgenomen, evenals de belangrijke
grensovergangen. Naarmate de afstand tot het studiegebied groter is, zijn

wegennet en zone-indeling ook grover.

Voordat er prognoses met het verkeersmodel worden opgesteld wordt de

werking ervan eerst zorgvuldig getest. Dit gebeurt door een bestaande situatie

(2017) na te bootsen en de uitkomsten te vergelijken met telcijfers uit 2017. In
het studiegebied zijn op meer dan 100 plaatsen verkeerstelcijfers beschikbaar.

Pas als het verkeermodel in staat is om in voldoende mate een bestaande

toestand te beschrijven is het geschikt om prognoses op te stellen. Er wordt
getest op plausibiliteit, op routekeuze van het verkeer, verkeersintensiteiten en
samenstelling van het verkeer en verdeling over de uren van de (werk)dag.

4
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Prognoses worden opgesteld door voor een moment in de toekomst (2030) de

veranderingen in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen per zone aan te geven.
Voorts worden de aanpassingen van het wegennet (nieuwe wegen,

capaciteitsuitbreidingen en afsluitingen) opgenomen in het netwerk voor 2030.
Met de groei- of krimpfactoren tussen 2017 en 2030 worden nieuwe

verplaatsingspatronen uitgerekend en de daarbij behorende (vracht) autoritten
bepaald en toegedeeld aan het wegennetwerk. Personenauto's kiezen voor de
meest efficiënte route. Als er op een bepaalde plaats files ontstaan vanwege

een groot verkeersaanbod kunnen personenauto's een andere route kiezen die

op dat moment efficiënter is. Vrachtverkeer kiest altijd voor de kortste routes
(in km). Deze verkeercijfers geven een indicatie van de hoeveelheden verkeer

die in 2030 verwacht mogen worden.

Ten behoeve van de berekeningen voor de N207 Zuid is bovenop de groei tot
2030 nog een generieke opslag toegepast die de groei tussen 2030 en 2035

vertegenwoordigt.

(Voor een zeer uitgebreide verantwoording van het regionale model verwijzen

we naar de website van de ODMH. Zoekterm RVMH, clan naar technische
rapportage)

5. Uitkomsten van modelberekeningen

Ongeveer een keer per twee jaar wordt het verkeersmodel opnieuw tegen het
licht gehouden. In snel veranderende gebieden gebeurt dit soms nog vaker. In

zo'n update wordt het model gevoed met de meest recente telcijfers en de

ruimtelijke ontwikkelingen die zich hebben voltrokken. Ook de nieuwste

voornemens en inzichten van gemeenten en provincie op het gebied van

woningbouw en bedrijvigheid worden ingebracht. Zo kan het gebeuren dat de

eerste berekeningen voor onze regio deels zijn gebaseerd op oude gegevens.
De besluitvorming in april 2018 is gebaseerd op RVMK 2.4 en geeft cijfers voor
2030.

Voor de berekeningen van de uitvoerings-MER voor de N207 Zuid is RVMK 3.1

gebruikt. Daar is zoals gezegd een ophoging van de cijfers toegepast om de

verkeersontwikkeling tussen 2030 en 2035 na te bootsen. Dat is ook de versie

(RVMK 3.1 2035) die Het Molenberaad heeft gebruikt voor haar berekening.
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a. De autonome groeisituatie 2035 hoog

Dit is een beschrijving van de situatie in 2035 met een hoog

ontwikkelingsscenario. Naast de "zekere plannen" waarvoor al besluiten
zijn genomen en die in uitvoering zijn, zijn ook ontwikkelingen

opgenomen waarvoor al wel plannen zijn maar waarvoor de

besluitvorming nog niet geheel is afgerond. Wat betreft de

wegenstructuur zijn naast enkele kleine ingrepen ook de realisatie van de

Vredenburghlaan in Waddinxveen en de Verlengde Roemer in Boskoop
gerealiseerd. Het is de situatie die je bij een doorgroeiende economie
kunt verwachten.

Als gevolg van bouwactiviteiten zoals Triangel en bedrijvigheid in
Waddinxveen wordt het verkeer in de omgeving van de Beijerincklaan en

de nieuwe Vredenburghlaan veel drukker. Wat ook opvalt is dat de het

verkeer op alle provinciale wegen enorm toeneemt. Met als uitschieter
de N209, vooral als gevolg van extra verkeer dat uit de richting

Bleiswijk/Zoetermeer komt. Dat lijkt mede het gevolg van de aanleg van

de verbinding A13/A16 in Rotterdam waarop de N209 wordt
aangesloten. Andere uitschieters zijn de wegen rond het ITC terrein en
rond het Alpherium.

b. De ingrepen die de provincie voorstelt

De provincie gaat in haar berekeningen uit van de aanleg van de N207

Zuid en de Verlengde Beethovenlaan. Daar maken zo'n 14.000

motorvoertuigen per etmaal gebruik van. De gevolgen hiervan zijn op

verschillende plaatsen te merken. Natuurlijk verkiest een deel van het

verkeer de nieuwe weg boven de route door Waddinxveen (Chopinlaan,
Esdoornlaan) en het Noordeinde, maar op andere plaatsen in de regio

neemt het verkeer verder toe. Vooral Hazerswoude Dorp merkt deze een

extra toename van het verkeer op de Gemeneweg. Weliswaar neemt het

verkeer op de N209 ter hoogte van Benthuizen af (een deel van het

verkeer verkiest de N207 Zuid boven de N209), maar de toestroom vanaf

de N207 Zuid neemt sterker toe. Er trekt een grotere stroom doorgaand
verkeer door Hazerswoude Dorp. Het is welhaast onmogelijk om het

verkeer op het kruispunt met de Dorpsstraat te verwerken. In het
scenario X robuust wordt een deel van dat verkeer op rotondes ten
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noorden en zuiden van het dorp afgeleid van de N209. Als gevolg

daarvan wordt het op de kruising van de Dorpsstraat iets minder druk,

maar worden woonstraten in het dorp extra belast met verkeer.

Voor de andere knelpunten, zoals de Zijde en de Hefbrug in Boskoop en

de Goudseweg in Bodegraven biedt de N207 Zuid geen soelaas.

Andere ingrepen zijn in het provinciale plan rnomenteel nog niet aan de

orde, maar er is al wel aangekondigd dat het niet bij de aanleg van de

N207 Zuid kan blijven.

c. De ingrepen die het Molenberaad voorstelt

Het Molenberaad stelt een pakket van 4 maatregelen voor, die samen de

nu al bestaande knelpunten oplossen en ook perspectief bieden voor de

lange termijn. Al le maatregelen komen voort uit de gedachte dat het

voor de regio doorgaande verkeer zoveei mogelijk via de rijkswegen

buitenom geleid moet worden en dat de wegen in de regio vooral voor

het ontsluiten van de regio worden gebruikt. Een ring met inprikkers.

• Voor Hazerswoude Dorp zoekt Het Molenberaad naar een manier

om het doorgaande noord-zuid verkeer, zo'n 14.000 auto's, niet

via het kruispunt met de Dorpsstraat te leiden. Een onderdoorgang

voor het dit verkeer biedt de meest duurzame oplossing en heeft

daarom onze voorkeur. Er blijft ongeveer een derde van het

verkeer op de kruising over (7.300 auto's) en het dorp kan weer

tot een geheel worden gesmeed. Een alternatief in de vorm van

een rondweg aan de westzijde van het dorp biedt voor het

kruispunt hetzelfde voordeel. Maar zo'n nieuwe weg betekent een
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ingreep die ten koste gaat van landbouwgrond. Daarvoor zullen de

betrokken agrariërs moeten worden gecompenseerd.

• Voor Boskoop kiest Het Molenberaad voor een aquaduct onder de
Gouwe, ter hoogte van Halve Raak met een verbindingsweg naar

het ITC terreinen en naar de kern van Boskoop. Er zullen meer dan

11.000 auto's gebruik gaan maken van deze "ongestoorde"

verbinding. Deze rijden niet meer over de hefbrug. De hefbrug kan
worden gesloten voor vrachtverkeer en de gebieden Boskoop

noordwest en noordoost zijn onderling prima verbonden. Goed

dus voor Greenpoort Boskoop. Maar ook goed voor de

Scheepvaart op de Gouwe.

• Voor Waddinxveen stelt Het Molenberaad voor een extra

verbinding tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan

aan te leggen. Dan hoeft het verkeer niet helemaal door te rijden
naar de Beijerincklaan, maar ontstaat een korte verbinding vanuit

Coenecoop en Triangel naar de Al2/A20. Voor de doorgaande

route Chopinlaan/Esdoornlaan biedt dit plan geen vermindering

van verkeer. Wel is het mogelijk om deze route voor doorgaand
verkeer (ca 15% van al het verkeer) onaantrekkelijker te maken. De
aanleg van extra rotondes bij de uitgang van woongebieden en

fiets/voetgangersoversteekplaatsen wordt de route ook veiliger en

toegankelijker voor de inwoners van Waddinxveen.

• De enorme drukte op de Goudseweg tussen Bodegraven en

Reeuwijk is volgens Het Molenberaad alleen op te lossen met een

directe verbinding tussen de Al2 west en de N11

(Bodegravenboog) Deze verbinding zorgt er ook voor dat het

verkeer op de Henegouwerweg fors afneemt. Dat komt de situatie
bij de hefbruggen te goede. Het doorgaande verkeer wordt buiten

de regio om geleid en daarmee komt een belangrijke doelstelling
van het plan van Het Molenberaad dichterbij.

Een uitvoeriger effectbeschrijving per knelpunt is in het volgende

hoofdstuk opgenomen.

).#5
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6 De oplossingen van het Molenberaad nader verkend

Hazerswoude Dorp

Hazerswoude-Dorp wordt doorsneden door de drukke N209 (Gemeneweg). Het
meeste verkeer heeft geen herkomst en bestemming in het dorp, maar

beweegt zich tussen Zoetermeer/Lansingerland/Rotterdam en de N11. Het
verkeer op de Gemeneweg ter hoogte van de Dorpsstraat neemt in 2035 in die

situatie toe van 15.000 motorvoertuigen per etmaal (2017) naar 22.000! Een

toename van maar liefst bijna 50%.

Er zijn drie redenen waarom het verkeer door Hazerswoude in 2035 zo
explosief toeneemt.

• de N207 Zuid, die doorgaand verkeer Al2/A20 — N11 aantrekt (ca 4.500
motorvoertuigen per etmaal),

• de autonome groei van het verkeer,

• de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 waardoor verkeer uit
zuidelijke richting bij Bergschenhoek eenvoudig de N209 richting N11 kan

bereiken.

Niet alleen wordt daarmee het dorp nog verder gespiitst, rnaar het is ook

onmogelijk omdat het kruispunt dat verkeer niet meer kan verwerken.
In het voorstel van de Provincie zijn op het kruispunt de linkshalfbewegingen

vanaf de Gemeneweg dorp-in en naar de
Gemeneweg dorp-uit niet meer mogelijk.

Daarom wordt ook een tweede rotonde aan de

zuidzijde, een noordelijke rotonde en een

noordoostelijke rondweg aangelegd (X-

robuust).
DO,PSS•raJt Het Molenberaad vindt dit een onwenselijke

X-Robuust • oplossing orndat dit het doorgaand verkeer
2

lieVUUlUCell Lei 1 lifJL1l,Ille VC111 Vel Keel V011 el I. el •

naar het dorp. Bovendien worden woonstraten
in het dorp belast met doorgaand verkeer. Het

kruispunt Dorpsstraat wordt in die situatie iets minder zwaar belast. Om een

eerlijke vergelijking te krijgen heeft het Molenberaad er voor gekozen alle

aankomend verkeer op de 4 poten van het kruispunt bij elkaar te nemen en die

;4‹
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onderling te vergelijken (kruispuntbelasting). Er is een toename van ongeveer

30% in 2035.

Het Molenberaad is van mening dat de leefbaarheid van Hazerswoude-Dorp nu

al onaanvaardbaar slecht is en dat de oplossing die door de Provincie in het in
de studie N207 Zuid is aangedragen per saldo een negatief effect heeft.

Wij komen tot de conclusie dat er slechts twee effectieve mogeiijkheden zijn

om de leefbaarheid te verbeteren:

1. Een tunnel (eigenlijk moeten wij spreken van een onderdoorgang) in de

Gemeneweg binnen de bebouwde kom.

Eerdere voorstellen om het doorgaande verkeer op de N209 met een

onderdoorgang onder het dorp door te voeren stuitten in het verleden op

de kosten terwijl niet alle bewoners even gelukkig waren met deze

oplossing. Over de kosten gaan wilde verhalen rond. Een ervaren

projectleider op het terrein van tunnelbouw van een gespecialiseerd

ingenieursbureau, geraadpleegd door Vereniging Groenpoort

Hazerswoude, heeft de onderdoorgang geraamd op circa 40 miljoen euro.

2. Een rondweg ten westen van het dorp.

De onderdoorgang heeft onze voorkeur, want het Molenberaad is in

principe tegen de aanleg van nieuwe wegen in het landelijk gebied. Echter,

wanneer dit onmogelijk blijkt opteren wij voor een westelijke rondweg. Dit

sluit beter aan op de stijgende vervoersvraag op de N209 dan een

verbinding ten oosten van het dorp. Er dient met nadruk rekening dient te

worden gehouden met de belangen van de agrariërs. Zoveel als mogelijk

moeten het tracé de kavelgrenzen volgen, en bij eventuele doorsnijding van

een kavel dient de bereikbaarheid van de percelen voor de betreffende

agrariërs te worden gewaarborgd. Onderzocht moet worden of verlies van

grond kan worden gecompenseerd. Wellicht behoort een beperkte

ruilverkaveling tot de mogelijkheden.

Er kunnen meerdere varianten worden onderzocht:

10



Het Molenberaad

a. Een variant over de voormalige

bouwweg van Tennet. De weg
N11

begint op de N209

(Hoogeveenseweg) ter hoogte van

de oude hoogspanningsleiding

met een rotonde en volgt het

tracé van de tijdelijke bouwweg

ten behoeve van de aanleg van de

nieuwe hoogspanningsmasten

noordwaarts. Voorbij het

Westeinde buigt de weg eerst

mee met de kaveirichting om

vervolgens met een bocht ten

noorden van de Eerste Tocht naar

het oosten (400 m van de woonbebouwing) aan te sluiten met een

rotonde aan de Gemeneweg ter hoogte van de Katjesweg.

b. Een variant gebundeld met het HSL-spoor. Ook hier weer afbuigend

wounoromd• My»

na de

kruising met het Westeinde om langs de noordzijde van de Eerste Tocht

aan te sluiten op de Gemeneweg bij de Katjesweg. Deze omleidingsweg

begint en eindigt uiteraard ook weer met rotondes bij de aansluitingen

van respectievelijk de Hoogeveenseweg en de Gemeneweg.

Het voorstel voor een onderdoorgang is al eerder door de Provincie uitgewerkt.
Ten aanzien van de uitwerking van een westelijke rondweg hebben wij de
volgende ideeën.

• De rondweg in de voorstellen 2a en 2b kruist het Westeinde onderlangs.

Het Westeinde ligt ca 3,5 meter boven het maaiveld, zodat ter plekke

kan worden volstaan met een beperkte verlaging van het tracé en een

kleine verhoging van het Westeinde. Het Westeinde wordt niet

aangesloten op de rondweg.

• De rondweg is een 80-kmweg. De "oude" N209 door het Dorp kan

heringericht worden tussen de rotonde Katjesweg en de rotonde bij de

brandweer. Voorstel is dit weggedeelte aanzienlijk te versmallen en

binnen de bebouwing in te richten als een 30km-zone. Er zijn dan goede

mogelijkheden om de kruising met de Dorpsstraat veilig te herinrichten.

>g,
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Het deel ten zuiden van de rotonde bij de brandweerkazerne tot aan de

Hoogeveenseweg kan een 60-km weg worden.

• Voor de fietsers op het fietspad langs de Gemeneweg-noord dient een

veilige oplossing gevonden

te worden voor de

oversteek van en naar de

30-km zone. Dit kan

betrekkelijk eenvoudig

omdat de Gemeneweg ca

3 meter hoger ligt dan de

Katjespolder. Ten noorden

ttgging tunneltje 4stetpad onder, 1)2015 tussen stompwijk (links) en Zoeleuwoude dorp (rechts) van de aansiuitende

rotonde kan het fietspad onder de Gemeneweg gevoerd worden en komt

dan uit bij de Katjesweg, het zwembad, de sportvelden het

scholeneiland. Een voorbeeld van een dergelijke onderdoorgang ligt

tussen Stompwijk en Zoeterwoude waar het Zwetpad onder de N206

door gaat (zie afbeelding).

Het Molenberaad heeft met

Provinciale model berekend dat

het verkeer op het kruispunt met

tunnel of westelijke rondweg

aanzienlijk afneemt in het eigen

voorstel. Er blijft slecht 30% van

de kruispuntbelasting over,

waardoor Hazerswoude Dorp

weer één dorp wordt met een

veilig en verkeersluw centrum.

Boskoop

,11

Verkeer op kruispunt Gemeneweg/Dorpsstraat

ite.pr1

[sake]

1,13l7 luKe

.1123,4 ,••••re.,t, ••••

•30,5 Mato nee".

Het grote knelpunt is de route Zijde — hefbrug. Over deze brug rijden maar
liefst ruim 3.000 motorvoertuigen per etmaal méér dan over de Amaliabrug. En
dat met een zeer krap dwarsprofiel, huizen vlak aan de weg en fiets- en

voetpaden die eigenlijk die naam niet verdienen. Daar staan de hele dag files

;#(
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als gevolg van de spoorovergang (8x/uur dicht), krappe rotondes waar

vrachtauto's overig verkeer belemmeren en natuurlijk de hefbrug. De Zijde
heeft het karakter van een wijkontsluitingsweg en is totaal ongeschikt voor
doorgaand en zwaar verkeer. In Boskoop zijn en worden veel woningen

gebouwd, zoals momenteel de wijk Waterrijk 2. Het wordt daarmee steeds

noodzakelijker om verkeer van de Zijde en hefbrug te weren en een alternatief
te zoeken waarbij ook het verkeer dat in Boskoop zelf moet zijn (=75%) gebaat

is. De aanleg van de N207 Zuid verbetert de situatie niet. In 2035 neemt het

verkeer op de hefbrug dan zelfs nog toe met 10%.

Boskoop heefit één oeververbinding, de oude monumentale hefbrug. Die

vereist veel onderhoud en is defectgevoelig. Afsluiting van de brug zal daarom
meer dan eens voorkomen. Wanneer geen maatregelen worden genomen om

het verkeer een alternatief te bieden, worden Waddinxveen en Hazerswoude
bij iedere storing of onderhoudsklus met nog veel meer verkeer

geconfronteerd.

Beschouwen wij het vele verkeer op de Zijde in Boskoop in vergelijking tot het

veel rustiger Noordeinde, dan komen wij tot de conclusie dat er veel meer
oost-westverkeer is dan noord-zuidverkeer (waarvoor de N207-zuid bedoeld
is).

Aan de Noordwestkant van Boskoop is weinig bebouwing en vooral sierteelt.

Het Molenberaad heeft enkele jaren geleden al voorgesteld een snelle directe

verbinding tussen de Hoogeveenseweg
(N455) nabij het International Trade

Center en de N207 nabij de rotonde

Halve Raak aan de overzijde van de
Gouwe aan te leggen. Dit !evert een

enorme verbetering op in de
verkeersafwikkeling binnen de regio in

het algemeen en binnen Boskoop in het

biizonder.
ud

Des te aantrekkelijker de oeververbinding

en de weg daarheen, des te meer verkeer

die wegtrekt uit Boskoop. Wij pleiten

daarom voor een eenvoudige aquaduct,

waarmee het verkeer op de hefbrug in Boskoop met 40% afneemt.

13
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Over de kosten van een aquaduct

lopen de meningen sterk uiteen.

Om een voorbeeld te noemen; in

Friesland is het Galamadamrnen

Akwadukt onder het Johan

Frisokanaal 10 jaar geleden voor 25

miljoen euro gebouwd. Laat het

Boskoopse aquaduct nu eens 40

miljoen kosten. Daarbij valt op dat

het "lege" Friesland 14 aquaducten

telt, terwij1 het "voile" Zuid-Holland

er slechts 9 heeft.

n:

:522•2

13,-41

s •4,3

4 233

[1.4.]

BOSKOOP Hefbrug

[tome'

�‡ �� �� �� �� �� �� �� 44: t.4.-4

�‡ �� :31!

EMS :444

�‡ �� �� �� �� �� �O�H�H 44•444

Het is vanwege het vele verkeer uit Boskoop zelf beslist noodzakelijk dat er een

goede verbinding komt vanaf een van de twee rotondes op de Zijde naar de

noordelijke rondweg.

Wanneer de rondweg gerealiseerd is, kan voor de hefbrug in Boskoop een

vrachtwagenverbod worden afgekondigd. Dit zal de veiligheid en doorstroming

op de Zijde sterk bevorderen.

De voordelen van de rondweg Boskoop:

• Een zeer sterke afname van verkeer en vrachtwagens op de Zijde in

Boskoop.

• sierteeltgebied Greenport West wordt direct verbonden met Greenport

Oost,

• De bedrijven binnen Greenport West (zoals die op het ITC-terrein) krijgen

een rechtstreekse verbinding met de op 3 kilometer afstand gelegen N11

en zo naar de Al2 en de A4.

• De bereikbaarheid van de kwekerijen wordt veel beter,

• Enige afname van verkeer door Hazerswoude-Dorp.

Het werk kan gecombineerd worden met een, toch al geopperde

herverkaveiing van het kwekerijgebied in Boskoop-noordwest. Een business-

case voor weg en aquaduct kan duidelijkheid verschaffen over de ligging, de

kosten en (milieu)effecten.

Eventuele twijfel of de verbinding ten noorden van Boskoop moet worden

aangelegd, of aan de zuidzijde door het Gouwebos en vogelweidegebied

14
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Voorofschepolder is ongegrond. Metingen uit 2018 en prognoses van de

Provincie voor 2035 zijn duidelijk: een aquaduct moet aan de noordzijde
komen, zoals uit onderstaande figuren blijkt.

Verde ling oost west verkeer in Boskoop thv Zijde hethrug

Waddinxveen

• t.d 1,0 .4~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

[••••• tr. •

De milieu-, en de gezondheidsproblemen in Waddinxveen zijn niet te

onderschatten. De grote wijken Zuidplas en Triangel worden nu reeds geplaagd
door, voor de luchtkwaliteit, nadelige situaties en ontwikkelingen. Het gaat om
de zeer nabijgelegen Al2 en A20, het bedrijventerrein Glasparel, en de
biomassacentrales. De N207 Zuid trekt daarbij ook nog eens significant meer

(doorgaand) verkeer_dat langs de windkant (westzijde) vlak langs de bebouwde

kom van Waddinxveen rijdt, terwijl deze weg zomaar kan doorgroeien naar een
heuse autoweg tussen Rotterdam en Amsterdam.

Waddinxveen kent verschillende verkeersknelpunten:

• De hefbrug is ook hier een probleem. Hoewel hier circa een kwart

minder verkeer over gaat dan over de Boskoopse brug, slaat de file bij
opening van de brug terug tot voorbij de rotonde, waardoor het centrum
vastloopt. Ook voor dit punt biedt de N207 Zuid geen soelaas.

• De Beijerincklaan is nu al een erg drukke weg, maar als gevolg van de
N207 Zuid dreigt het kruispunt Vredenburghlaan / Beijerincklaan een

bottleneck te worden door het zeer vele verkeer dat moet worden
afgewikkeld tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan

(toename op dit deel circa 60% in 2035).

• De route via Beijerincklaan — Dreef — Chopinlaan. Dit is een route
waarvoor de N207 Zuid wel verlichting brengt.

• Het Noordeinde (de minst drukke provinciale weg van de regio) is geen

echt knelpunt. Na de aanleg van de rotonde met de Zijde komt hier nog

nauwelijks filevorming voor. De N207 Zuid vermindert het verkeer op het

,>45
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Noordeinde, maar daar komt een flink nadeel voor terug. Als gevolg van

de N207 Zuid worden de bedrijfsgebouwen langs het Noordeinde
afgesneden van het achterliggende bouwland. Om hun land te bereiken

moeten de agrariërs met hun zware landbouwvoertuigen flink omrijden
over de openbare weg via het Noordeinde en de Verlengde

Beethovenlaan naar de parallelweg langs de Verlengde Bentwoudlaan.

Het Molenberaad heeft eerder aangegeven dat een korte verbinding tussen de

Moordrechtboog en de Zuidelijke Rondweg de Vredenburghlaan overbodig
maakt.

Nu de Vredenburghlaan een feit is, stelt het Molenberaad voor om toch een

korte verbinding tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan-oost te

realiseren. Dit !evert een veel betere aansluiting op voor Coenecoop, Triangel

en Gouwepark naar de Al2/A20,

omdat dit 2 kilometer omrijden via
de Beijerincklaan en

Vredenburghlaan scheelt. Hierdoor
i komt minder verkeer op het -

toekomstige- drukste deel van de
Beijerincklaan (-30%) en de

Coenecoopbrug (-15%).

Bijkomend voordeel is dat verkeer
op de Parklaan door Triangel zich

beter verdeelt. Zien wij in de
situatie met de N207 Zuid in 2035

een intensiteit van 9.500
motorvoertuigen per etmaal bij de aansluiting met de Beijerincklaan en 3.500

bij de aansluiting met de Zuidelijke Rondweg, bij de realisatie van de
voorgestelde korte verbinding ontstaat een 50/50 verdeling (ca 6.500
voertuigen bij beide aansluitingen).

Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken in de gecompliceerde situatie

met verschillende kruispunten op de Beijerincklaan, hebben wij de verkeerdruk

bepaald door aankomend verkeer op 6 poten op te tellen. Het gaat om de

Vredenburghlaan-oost en -west, de Zuidelijke Rondweg, de Sterrenlaan, de

Beijerincklaan ten noorden van de aansluiting Zuidelijke Rondweg, en de

16
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Beijerincklaan ten zuiden van het

kruispunt met de Vredenburghlaan.

Ook in deze vergelijking neemt de
verkeersdruk in de situatie met de

voorgestelde korte verbinding met

20% af ten opzichte van de situatie
met de N207 Zuid.

Het Molenberaad
Verkeer op de knospantenelederincklaan/Vredenburghlaan/ Zwdehjke
flondwegWadd.noveen

Omdat de N207 (Henegouwerweg) in

2035 in ons voorstei ca 15% minder verkeer trekt dan in de situatie met de

N207-zuid, kan meer groen licht gegeven worden voor verkeer het dorp uit.

Op de route Chopinlaan-Esdoornlaan-Dreef is het aandeel "voor Waddinxveen

doorgaande verkeer"

ongeveer 15%. Belangrijk is

dit verkeer te ontmoedigen
door lokale maatregelen,

waardoor voor de inwoners
de veiligheid en

bereikbaarheid van de

wijken wordt verbeterd. Een
suggestie welke die

0 efrOt.Pt • maatregelen eventueel

zouden kunnen zijn is hier
OVERSTlini. CHM.

aangegeven.

De regio ten oosten van de

Gouwe

Voor dit gebied is pas in een latere fase van het proces aandacht gekomen. De
belangrijkste knelpunten zijn:

• deHenegouwereweg (N207), waar vanwege de brugopeningen het

afslaand verkeer het doorgaand verkeer blokkeert. De N207 Zuid doet

het verkeer hier slechts beperkt afnemen.

• In de polder is sprake van sluipverkeer richting Gouda en de Al2 terwijl

vrachtverkeer gevaarlijke situaties op smalle landwegen veroorzaakt.

17
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• Het grootste knelpunt is evenwel de Goudseweg waardoor Bodegraven

vanuit Reeuwijk als gevolg van het enorme verkeersaanbod slecht

bereikbaar is. De N207 Zuid heeft daarop geen invloed.

Al le regionale partijen willen de verbinding tussen de Al2 west en de N11

(Bodegravenboog) gerealiseerd zien, maar hier is het Rijk in eerste instantie
aan zet.

[nmel

Verkeer op de Goudseweg

ify."1

•�’ �� :,15.r.Smtkrelsaw

41▪ 23i1V3

Ook in ons plan neemt de

Bodegravenboog een prominente plaats in. Het bieden van deze directe
verbinding betekent in het hele gebied ten oosten van de Gouwe een

vermindering van de verkeersdruk. Het verkeer op de Goudseweg neemt tot

minder dan de heft af. Op de Henegouwerweg (N207) scheelt het gemiddeld
15% van het verkeer.

7 De samenhang tussen de verschillende voorstellen van het

Molenberaad

De kracht van het voorstel van het Molenberaad is dat niet alleen de lokale
knelpunten worden opgelost, maar dat de opbrengst voor de regio meer is dan

de som der delen. De belangrijkste winst is dat de N207 Zuid niet nodig is voor

de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in de regio. Er wordt een
verbetering gebracht in de vaarroute door een aquaduct aan te leggen. Er

ontstaat een alternatieve verbinding naar de N11 (oost) voor het oostelijk deel
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van Hazerswoude Dorp via de Voorweg. Er wordt een oplossing geboden voor

de onafwendbare stijging van de verkeersdruk op de N209. De

Bodegravenboog maakt het knippen van de Henegouwerweg (N207)
overbodig. Ook de oostelijke randweg Boskoop kan in z'n huidige vorm blijven

functioneren. De Bodegravenboog is immers een sneller en betrouwbaarder
alternatief voor het doorgaande verkeer ten oosten van de Gouwe.

In de volgende tabel worden op een groot aantal plaatsen de verkeerseffecten
van de verschillende scenario's vergeleken. In de figuur is een beeld

opgenomen van de etmaalintensiteiten op het wegennet in de regio.
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Vergelijking varianten
!n frICtCryCertuigen per etmaal

2017 2035 Referende 2035 Veto. hiking N207 Zuid t.o.v.: 2035 Vetgelijking Molenberaad t.o.v.:

Huidig /r edenbur gh l a" N207 Zuid 2017 Refer. 2035 Moienbetaad 2017 i lefer. 20310207 Zuid

Hazerswoude-Dorp
Dospsstraa. .,tf.t 4.900 5 000 100% 3 400 srA 88x 3.600 100x 73z 723C 1067.
Dorps rtt eat winkelcentrum 3 600 3 300 100% 2 600 7 2 X 797. 3.800 100% 1067. 1157. 146%

N209 Gemeneweg noord v an Ctorpsstt 16.300 22.500 100% 22.600 139% 100% 7.500 100% 4 6 % 3 3 % . 3 3 7 .

N209 Gemeneweg :old van Dorps sty 13 400 19 200 100% 21000 157z 1097. 1.200 100x 9% 6% 6%

N203 Gerneneweg yid van rotonde-z 13400 13 200 100% 20 900 156x 109% 3.000 100z Zrz 16% 147.

N209 Gerneneweg bij de rnolen 16 BOO 22.400 100% 24 500 148% 109% 20.500 1007. 1237. 92% 347.

N209 Hoogeveenseweg west van H5L 14 500 21300 100% ta.600 128% 8 7 Z 2 3 . 4 0 0 100% 161% 1107. 126%
Roemer zurd van Voonveg 2 500 3 900 100% 4 300 172% 1107. 9.000 100z 360z 231z 204x
Toeg answ egen ITC 2 w egen 6.900 a600 100% 6 700 9 7 z 70% 7.600 100z 1107. 797. 1137.

TunnelPondweg-West /frbt."-...r. JAI:, 100% net nvt 13.900 100%. nvt net net

Vootweg °oft van Mtdd. w eg 2 300 2 200 100% 3.200 139% 145% 3.600 1007. 1577. 1647. 1137.

Boskoop
Aqueduct Boskoop-noot /frk~orAluil 100% net net 11.300 100% nut nvt nut
Helbrug /6.100 18.100 100% 17.500 1097. 9 7 % 10.000 100% ezz 55% s-rx.
N209 Hoogeveensew eg korngrens 7 800 1.200 100% 7 800 100z 650z 7.100 100x 9 ix 5 9 2 % 917.

N209 Hoogeveenseweg Bentwoud 11000 14.200 100% 17.200 156x 1217. 9.700 100% 087. 68x 56x
N207 Alphenseweg nootd van hell Boskoog 16.800 21600 100% 21 300 127" . 997. 12.700 100% 7fiz 59% 80X
N207 Boáoopseweg bij a ens!. N11 14.700 19.810 100% 19.600 133% 9 9 % 2 0 . 9 0 0 100x 142x 1067. 1077.

Nootdemde noord 9 400 10.300 100% 6 0(0 6 4 % WM 10.100 100% 1077. 98x 1687.
Ratallel Nokia an /frkienberiAil 100% nrt nvt 3.600 100% net net net

Ziëde west van spoor 10.400 11900 100% 12 000 1157. 1017. 7.900 100z 1(5%. 663C 66X

Waddinxveen
Arnalabtug 0 14 900 100% 14.000 nut 99% 13.800 100% nvt 937. 937.

Beet hovenl ban bit Waddep ad 8 000 9 300 vox 9.400 1187. 101% 9 . 3 0 0 100% 1167. 100% 99%

Beiterincliaan Paril a an-Or *et 10 100 16.800 100% 12.300 128% 777. 1 7 . 0 0 0 100z 168% 101z 132z
BeijetincHa an Vtedenb in-2 Rondwe 15.600 26.700 100% 24 800 159% 9 3 Z 1 7 . 3 0 0 1007. 111% 65% 7036

Besjetincklball iVidvanvredenburg.ir 15.600 13.900 100% 14.300 927. 1037. 1 5 . 7 0 0 100% 1017. 1137. 1107.

Bentw oudla an 0 o 1007. 13 700 nvt nvt 0 100% nut nvt nvt
Choponi a an noord v an Ketkweg 4/ 11100 12.500 100% 7.800 1 0 % 6 2 X 1 2 . 7 0 0 100% 1147. 102% 163":
Coenecoopbrug 15_300 18 300 100% 18 100 1187. 99% 1 5 . 5 0 0 100% 101% 857. 867.

Chreef bit pobriebuteau 10.400 12.300 100% 8.300 00% 6736 i 1 3 . 0 0 0 100% 125%. 1067. 157z
Helblug Wdv 13.700 14.200 1007. 13.40Ci 98% 94 z 14.000 100x 1027. 9 9 z 104%

N207 Waddinween-Boskoo 12.000 16 400 100% 14.600 123% 9 0 Y. 1 2 . 3 0 0 1007. 103% 757. 83%

N207 :kid he) Waddinween 16 SOO 13 900 100% 18.700 1117. 347. 1 6 . 7 0 0 1007. 997 . 84% 897.

Noordeinde Gouwebos 9400 11300 100% 6 100 65% 53X 9.900 100z 1057. 96x 162z

Parklaan zurdoost 0 3 700 100% 3 700 net K M 6.500 100% net 176% 176%
Parlia4n WeSt 500 1 3.10 100% 9.400 1880% 1017. 6 . 7 0 0 1007. 1340% �� �� �� �µ .. 71% �‡
Plasw eg konvens Waddirmvee 1 800 1800 1007. 300 50x U t z 1.000 100z 58x Sex

1.
111%

Verb Mick bg-2 Rondwe i i i~ma id 7 o o 100%. nut nvt 1 0 . 5 0 0 100% nvt nvt nr t

Verl Beethovenlaan o o w a x lo 20o net nut 0 100% nvt nut net

Veil Bentwoudiaan bii Gouwebos o o wax 13 200 nvt nvt 0 100% nvt net net
Vtedenburghla an west 0 3 700 100% 12.600 net 341% 2. 100 1007. net 57x 17x
Vredenburghlaan oort 0 14.800 100% 19 400 net 131% 11.000 1007. net 74% 574
Zuidelijke Randweg west 5.200 2 200 100% 2.300 4,43C 105% 1. 000 1007. 19% 45% 4 3 " :

2uidellike Randweg oost 5.200 2 200 100%. 2.300 44% 105% 10.400 100% 2 0 0 7 . 4737 . 4 5 2 %

Gouw e-oost
Bodegravenboog tibbirex5c,-"id/ net nut 30.900 100% net net net

Brugmeg 2.200 2.400 100% 2 400 1097. 100z 2.200 100z 100z 92Z. 9 2 Z

Dorpswr g Reeuwijk-Dorp 3 100 3 300 1007. 3 300 1067. 100% 3.000 1007. 97% 9 lz 917.

Goudseweg voot aansl 1411 33 5013 37.7130 1007. 37.300 1117. 9 9 % 1 6 . 3 0 0 1007. 49% 4336 4436
Gid Rreuw sik sew eg 2.300 4.000 100% 3.900 134% 98% 4.500 100% 155% 1137. 1157.

Reijerskoop west van Goudse Rijwe 4.400 3 900 100% 3 700 1147. 95Z. 3 . 5 0 0 100% 80% 901•: !157.

Toelichting bij de tabel.

In de tabel zijn onderling vergelijkbare cijfers opgenomen. Het betreft de
hoeveelheid rnotorvoertuigen die per etrnaal op een bepaald kracht e
weg passeert. (twee richtingen samen). De cijfers voor 2017, 2035
referentie en 2035 N207 Zuid (met "Robuust X" in Hazerswoude Dorp)
komen uit tabellen die de provincie ons beschikbaar heeft gesteld. De
kolom onder het kopje Molenberaad geeft de aantallen weer van het
Molenberaad-scenario in 2035. Er zijn enkele kolommen toegevoegd om
de vergelijking tussen de varianten te vereenvoudigen (procentuele

verschillen).
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Toelichting bij de afbeelding van de verkeerstoedeling Molenberaad

Deze afbeelding geeft in balkdiktes en kleuren weer op welke manier het
verkeer over de wegen is verdeeld. Via deze link kunt u naar een kaartbeeld

waarin ingezoomd kan worden zodat de verkeersaantallen (motorvoertuigen
per etmaal per richting in 2035) leesbaar zijn.

Op twee onderdelen is een toelichting noodzakelijk:

• In Hazerswoude Dorp zijn de resultaten berekend op basis van een

westelijke rondweg. (geel vlakje). lndien het verkeer dat van deze

nieuwe verbinding gebruik maakt door een tunnel in Hazerswoude

Dorp wordt gevoerd (de voorkeur van het Molenberaad) is

aangenomen dat deze auto's (ca 14.000) via de Gemeneweg zullen
rijden. Ter plaatse van het dorp wordt deze stroom door een tunnel

geleid. Ten noorden en ten zuiden van het dorp wordt het
bestemmingsverkeer voor Hazerswoude Dorp afgeleid van de N209

via de aangepaste Gemeneweg en de kruising met de Dorpsstraat. De

verkeersintensiteit op de Gemeneweg ten noorden en ten zuiden van
Hazerswoude Dorp nemen in die situatie ook met ca. 14.000 auto's

toe.
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• In Waddinxveen hield het Molenberaadplan geen rekening met de

aanleg van de Vredenburghlaan maar is er alleen een verbinding van

de Zuidelijke Rondweg naar de rotondeaansluiting met de

Moordrechtboog (roze vlakje). Op grond van de verkeersintensiteiten

laat deze berekening zien dat de Vredenburghlaan ook niet nodig is.
Maar de aanleg van deze weg is inmiddels gestart. Daarom zijn in de

vergelijkende staafdiagrammen in de brochure en de toelichtende

tabel (zie hiervoor) aanpassingen gemaakt waarbij het verkeer in 2035
gebruik kan maken van de Vredenburghlaan.

8 De berekeningen voor Beter Bereikbaar Gouwe

De berekeningen voor Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) die rnomenteel worden

uitgevoerd door de Provincie en waarvan in november 2019 de eerste
resultaten worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de nieuwste versie van het
Verkeersmodel: RVMK 3.2, prognosejaar 2030. De verschillen met RVMK 3.1

(2035) zijn zo beperkt dat het voor de uitkomsten van de hierboven gegeven
vergelijking geen wezenlijke verschillen opleveren zal.

Uit de eerste onderzoekfase zijn vijf scenario's ontwikkeld. Drie ervan zijn

gebruikt om "losse maatregelen" uit die scenario's te toetsen op hun effect.
Dat heeft geleid tot onderzoek naar 26 mogelijke ingrepen. Omdat sommige
van die projecten volgens de projectgroep samenhangen, is gekozen voor

enkele clusters van maatregelen. Deze aanpak is veelbelovend en kan inzicht
geven in de effectiviteit van maatregelen en een uitgekiende aanleg-volgorde

ervan.

Het is evenwel nog steeds een aanpak waarbij de volledige N207 Zuid als een

vast gegeven voor 2030 wordt beschouwd. Juist omdat in BBG gezocht wordt
naar nut en noodzaak van losse onderdelen kan hier de opening worden

gemaakt naar een of meer scenario's waarbij de (verlengde) Bentwoudlaan

niet, of niet in eerste instantie is aangelegd. Uit de berekeningen van het

Molenberaad blijkt dit een volwaardig lange termijn-alternatief te zijn.

Dat is de reden dat wij in de brochure bepleiten ook scenario's te onderzoeken

waarbij de N207 Zuid niet de eerste stap is naar een beter bereikbare

Gouweregio. Andere elementen zoals de Bodegravenboog, het aquaduct ten
noorden van Boskoop, een alternatief voor de kruising in Hazerswoude Dorp
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en de kortsluitende verbinding in Waddinxveen Zuid doen zichtbaar meer voor

de regio en verdienen met prioriteit te worden meegewogen in het project
BBG.
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datum gebeurtenis

29-aug-17 Uitvoeringsbesluit N207 Zuid door Gedeputeerde Staten

11-okt-17 Uitvoeringsbesluit N207 Zuid door Waddinxveen
14-dec-17 Uitvoeringsbesluit N207 Zuid door Alphen aan den Rijn. Raad was eerder in meerderheid

tegen. Door wethouder aangegeven dat indien moet wordt voorgestemd, de provincie budget
intrekt om verder studie te doen naar verkeersproblematiek in regio. Met 1 stem meerderheid
gaat de raad accoord.

In najaar 2017 en januari 2018 inspreken in Alphen aan den Rijn en commissie Procinciale

Staten
31-jan-18 Aanbieden petitie en inspreken door Molenberaad aan Provinciale Staten met plan hoe

verkeersproblematie op te lossen.
Provinciale Staten komt niet tot besluit. Wordt opgeschort. Als wel was gestemd zou voorstel
zijn afgewezen.
Inspreken ook door Sandra Spruijt agrariër Noordeinde

25-apr-18 lnstemming Provinciale Staten uitvoeringsbesluit N207 Zuid incl amendement dat ziet op
voorwaarden waaronder doorgegaan kan worden.
VVD statenlid wordt van ziekbed gehaald om aan een meerderheid van 1 stem te komen

5-jul-18 Start project Prograrnmatische Aanpak Gouwe. Ultvloeisel van amendement. Workshop
Visioning door provincie met Alphen, Waterschap,provincie, belangengroepen oa het
Molenberaad. gemeente Waddinxveen was afwezig.
Plan moet uitdrukkelijn incl N207 Zuid zijn. Geen scenario zonder is opdracht.
Resultaat is eenduidig beeld over waar wonen, werken recreëren, infra etc.

4-sep-18 2e workshop, terugkoppeling scenario's door de provincie gemaakt nav workshop 5 juli.
Tot grote verbazing ook scenario met doortrekking Hogeveenseweg-> N11. Was niet genoemd
in le workshop. Gaby van Duijnhoven (provincie) heeft toegelicht dat het natuurlijk niet de
bedoeling is dat dit scenario er komt, maar puur gedaan om effect te weten.

9-okt-18 Provincie presenteert 5 scenario's als uitkomst van inspraak informatie avonden
28-okt-18 Brief aan GS van Molenberaad. Aangegeven dat scenario's niet aansluiten bij uitkomsten van

de visioning workshop. Tevens verzoek ons alternatief mee te nemen als extra scenario 6

2-nov-18 lndienen klachtenbrief bij GS
5-nov-18 BAG adviseert over te gaan naar fase 2 BBG. De 5 scenario's worden verder uitgewerkt door

projectteam.
28-nov-18 Inspreken René Brunklaus namens Molenberaad in Commissie Verkeer en Milieu. Vraag

volledig meenemen van ons scenario.
lnspreken Dirk Kuijper met verzoek om medewerking verkrijgen verkeersmodel. Nu kastje-
muurtje tussen provincie-Goudappel-ODMH.

11-dec-18 GS stemt in met fase 2 BBG.

17-dec-18 Brief GS met reactie op ons verzoek ons plan me te nemen. Afwijzing, plan voldoet niet aan
uitgangspunten, er zit geen N207 Zuid in ons plan.

14-jan-19 WOB verzoek om rekenmodellen en data materiaal te verkrijgen.
16-jan-19 Inspreken Dirk Kuijper. Meldt fouten in verkeersrapportage BBG. Tevens wederom verzoek om

verkeersmodellen en data.
lnspreken René Brunkaus. Op gewezen dat op 31 jan 2018 ons scenario al is gegeven, dus ruim
voor besluit N207 Zuid. Voorstel tot aanpassen prioriteitstelling. Eerst problemen oplossen
voordat extra verkeer de regio in gaat en dan kijken of N207 Zuid nog nodig is.
Gedeputeerde Vermeulen heeft later de fouten in de verkeersrapportages moeten toegeven
en laten corrigeren. Door Dir Kuijper is in detail met verkeerskundige van de provincie
besproken wat men fout heeft gedaan.

31-jan-19 Verzoek van provincie tot nadere precisering van ons WOB verzoek.

2-feb-19 Verzoek aan BAG en BBG om een scenario uit te werken zonder N207 Zuid.



2-feb-19 Siep Eilander inspreken commissie provincie. Verzoek uitstellen N207 Zuid tot resultaten
amendement bekend zijn.
Stroomdiagram van amendement uitgedeeld aan commssie. Men erkent dat dit juist is.
Diagram vooraf opgezet met statenlid Scheurwater (SGP/CU) initiatiefnemer van amendement.

12-mrt-19 Hoorzitting ivm kiachtenbrief
8-apr-19 Brief aan informateur Wiegel

19-apr-19 Besluit GS over klacht Molenberaad
klacht gegrond over niet voortvarend reageren provincie
klacht ongegrond voor niet doorrekenen alternatief scenario en niet 1 op 1 spreken met
Vermeulen.

23-mei-19 Verzoek aan Gedeputeerde Vermeulen om op eigen kosten ons scenario te mogen
doorrekenen.

12-jun-19 Inspreken René Brunklaus commissie tijdens coalitie vorming. Verzoek aan partijen om

prioriteit en budget te schuiven ten gunste echte oplossingen.
Vergadering besluit dit onderwerp in de commissie verder te bespreken.

12-jun-19 Inspreken Dirk Kuijper. Geeft aan dat N207 Zuid overbodig is. 60 min kan worden geschoven

naar echte oplossingen.
29-jul-19 Toegang gekregen tot het verkeersmodel van Goudappel-Coffeng. Start laten uitvoeren

berekeningen van ons alternatief plan.
25-sep-19 Kees Bot spreekt in op thema bijeenkomst BBG van Raad Waddinxveen.

21-nov-19 Publicatie maatregelenpakket "Het kan anders, het kan beter"ontwikkeld door het
Molenberaad. Laat zien dat ons plan beter werkt dan plannen provincie. Is gebaseerd nog
steeds op de zelfde basis als uit de petitie 31/1/2018. Gestuurd aan bestuurders provincie en
gemeenten en persbericht.

4-jan-20 Reactie Molenberaad op info bijeenkomsten provincie BBG in Reeuwijk, Boskoop en
Hazerswoude.

8-jan-20 Informele bijeenkomst met commissieleden provincie. Inhoudelijk gesprek over ons plan naar
aanleiding de brochure "het kan anders, het kan beter". Bijna alle fracties aanwezig.

15-jan-20 Wouter Kruijt vraagt in de commissie om toezegging 12 juni 2019 gestand te doen en dus in de

commissie te bespreken hoe om te gaan met ons plan.
6-feb-20 Siep Eilander spreekt in bij raad Alphen. Onderstrepen ons alternatief en verzoek bevriezen

N207 Zuid.
12-feb-20 Inspreken René Brunklaus commissie provincie.

Commissie beslist alie voorstellen van het Molenberaad mee te nemen in het verder onderzoek
BBG. Vermeulen accoord onder voorwaarde dat dit incl N207 Zuid is. CU/SGP doet poging om
het amendement weer prominente rol te geven. Moet maar wachten tot einde vindt de
gedeputeerde. DENK stelt dat we eigenlijk allemaal weten dat er met besluit N207 Zuid een
fout besluit is genomen.

27-feb-20 Verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer tot onderzoek naar N207 Zuid. Welke
probleemstelling wordt opgelost? Is integrale aanpak niet efficienter?

2-mrt-20 Reactie van de Rekenkarner dat men geen tijd heeeft en het op de groslijst 2021 heeft gezet.

23-mrt-20 Brief naar Rekenkamer dat we zijn teleurgesteld en vragen om heroverweging.
23-mrt-20 Verzoek aan GS tot opschorten N207 Zuid tot na onderzoek van de Rekenkamer

15-apr-20 Video overleg met N207 Zuid en BBG project team. Aangegeven door verkeerskundige van de

provincie dat de berekeningen van "Het kan anders, Het kan beter" correct zijn uitgevoerd.
Dit hebben we ook vastgelegd in een notitie naar de BAG.
Tevens gevraagd vanwege Covid-19 extra aandacht voor communicatie omdat nu geen
plenaire info avonden meer gehouden kunnen worden.
Overleg was ook georganiseerd ivm publicatie op site BBG van 40 onderdelen van oplossingen.

9-jul-20 Concept PIP N207 Zuid wordt gepubliceerd. Overheden hebben tot 1 oktober de tijd om te
reageren.

2 en 3 sept 2020 Provincie informeert raden Alphen en Waddinxveen ter voorbereiding op reactie PIP



10-sep-20 Bestuurscrisis in Waddinxveen. Wethouders treden af. Burgemeester neemt alles waar.

15-sep-20 Brief aan college Waddinxveen met verzoek uitstel reactie PIP omdat er geen ingewerkte

wethouder is.Verzoek opschuiven reactie van 1 oktober tot er een ingewerkte wethouder is.

16-sep-20 Bericht dat de gemeente al heeft gereageerd. 25 sept zal de burgemeester namens

Waddinxveen in BAG zijn.

14-okt-20 Verzoek Molenberaad aan PS om PIP in te trekken omdat niet is voldaan aan het amendement.

3-nov-20 Commissie bespreekt brief Molenberaad en geleid door naar GS en vraagt om reactie. lnbreng

van fracties oa CU/SGP om inbreng Molenberaad tav amendement serieus te nemen.

5-nov-20 Publicatie maatregelen pakket BBG. Er gaan consultatie bijeenkomsten met commissies staten

en raden waddinxveen en Alphen georganiseerd worden.

17-nov-20 (video) bijeenkomst met BBG team vooruitlopend op algemene info avonden op 24 nov en 30

nov.

24-nov-20 Reactie GS ontvangen op ons verzoek PIP uit te stellen. Half antwoord met afwijzing.

24-nov-20 Reactie van GS op ons verzoek N207 Zuid uit te steIlen tot na Rekenkamer. Afwijzing.

15-nov-20 lnspreken Siep Eilander in commissie provincie voor consultatie sessie BBG

2-dec-20 Brief Molenberaad aan GS op hun brief afwijzing uitstellen PIP vanwege amendement.

Nogmaals duidelijk ons punt aangegeven als reactie op hun ontoereikend antwoord.

3-dec-20 lnspreken Dirk Kuijper voor raad Alphen ivm consultatie BBG

9-dec-20 Inspreken Rene Brunklaus voor raad Waddinxveen ivm consultatie BBG

14-dec-20 Reactie Molenberaad op voorstellen BBG aan BBG projectteam

17-dec-20 Raadsvergadering Alphen. Aquaduct en tunnel weer wat terug op agenda. Uitspraak niet door

het Rietveld, niet oostelijk en westelijk van HZW.

22-jan-21 Brief aan Randstedelijke Rekenkamer met vraag of verzoek nu wel uitgevoerd gaat worden en

op de lijst voor 2021 staat.

25-jan-21 Antwoord Rekenkamer."Naar aanleiding van uw verzoek om herziening heeft de Rekenkamer

de Programmaraad om advies gevraagd. Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat de

Rekenkamer in redelijkheid tot de beslissing kon komen om geen onderzoek in te stellen naar

uw verzoek, ook niet nadat u hebt verzocht om herziening." De Programmaraad Rekenkamer

bestaat uit Statenleden.

28-jan-21 Raad Alphen neemt motie aan voor bouw aquaduct.

6-jan-22 Brief Molenberaad aan Statencommissie over maatregelenpakket BBG

12-jan-22 lnspreken René Brunklaus statencommissie over maatregelen pakket BBG

2-feb-22 lnspreken Dirk Kuijpen en Kees Bot bij de algemene vergadering van Provinciale Staten

22-jun-22 gesprek Molenberaad met N207 team en BBG over proces inzage PIP

11-jul-22 gesprek Molenberaad met N207 Zuid team over ontbrekende gegevens.


