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Een beter bereikbaar Gouwe
De afgelopen maanden zijn de provincie Zuid-Holland,
gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, regio :

Midden-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland gestart
met de programmatische aanþak Gouwe. Betere bereikbaàrheid is het hoofddoel.

Aanleiding programmatische aanpak
ln het gebied spelen veel samenhangende vraagstukken. Om hier oplossingen voor te
bieden werken we aan een integrale gebiedsvisie met 3 scenario's met'maatregelpakketten
voor betere bereikbaarheid (besluitvorm ing eind 201 S) en een uitvoeringsprogramma .

(besluitvorming april 2O2O). De programmatische aanpak Gouwe geeft onder meer vervolg
aan de Lange termijnverkenning Boskoop e.o., die begin 2018 is afgerond met een
rapportage.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinclehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.
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Scope
De geografische afbakening van de programmatische aanpak Gouwe richt zich op het
gebied rondom de Gouwe binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en
Waddinxveen.

Het uitvoeringsprogrammazal effecl hebben op een groter gebied (buiten de stippellijn). Zie
de afbeelding hieronder.
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Meer informatie is te vinden op de website van de programmatische aanpak Gouwe:
www. bgterberei kbaarqouwe. nl

Fasering
De planning is erop gericht de integrale gebiedsvisie met 3 scenario's mgt
maatregelpakketten voor betere bereikbaarheid voor de verkiezingen van Provinciale Staten
af te ronden en om bij deze verkiezingen van maart 2019 aandacht te kunnen vragen voor
de maatregelen die in dit gebied nodig zijn. Op 12juli heeft een eerste bestuurlijk overleg
plaats gevonden in de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) programmatische aanpak Gouwe.
Deze groep bestaat uit de binnen het gebied betrokken verantwoordelijk wethouders en
gedeputeerden en het hoogheemraadschap.

Op 5 november worden de integrale gebiedsvisie en de scenario's met
maatregelenpakketten geagendeerd in de BAG. Hierna zal besluitvorming door de colleges
van Burgemeester & Wethouders, Dijkgraaf & Hoogheemraden en Gedeputeerde Staten
plaatsvinden
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ttlijlpaal Periode Beslu¡tProjectfase

. Fasel

Fase 2

Fase 3

a

lntegr^ále Gebiedsvisie Gouwe met 3
scenario's met mãatregelpakkettên voor
belerc be¡eftbaarheid

Opstelling Uitvoeringsprogramma en
bestuurlijke overeenkomsten

Realisatie

maart 20'18-feb20f 9

maart 2019 - apr¡l 2020

20m-2030

.lnstemm¡ni¡ inlegrale Gebiedsvisie
Gouwe en keue 3 scenario's met
maatregelpakketlen voor betere
bere¡k¡aeråeid ¡n BAG 5 november
2018. G$besh¡it op 1 1 december
2018

Beslu¡t PS en gemeenteraden maart-
apnl2Q20

Gezãmenli¡ke projectenen werk met
werk uitvoeren

Betrekken van omgev¡ng
Om de omgev¡ng tijdig en voldoende bij het proces te betrekken en hun belangen en

meekoppelkansen te kunnen meenemen bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie, de

maatregelenpakketten en het uitvoeringsprogramma worden verschillende activite¡ten

georganiseerd.

Concreet gebeurt dit door:

. Een visioning workshop.
Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 5 juli. Tijdens de visioning workshop is

gezamenlijk gewerkt aan een visie op het gebied voor 2030. Ook zijn mogelijke

maatregelen en hun effect uitgewerkt.

De input uit de overleggen met de partners, de visioning workshop, de interviews

etc. wordt de komende 3 maanden uitgewerkt tot een gebiedsvisie en drie scenario's

voor maatregelpakketten voor betere bereikbaarheid. Vervolgens worden de

effecten van de maatregelen op de bereikbaarheid doorgerekend.

Hiervoor zijn naast de samenwerkingspartners een bredere groep stakeholders in

beeld.

lnterviews met een aantal belanghebbenden. De interviews zijn bedoeld voor

degenen die niet aanwezig konden zijn op 5 juli, degenen die daar aanvullend

behoefte aan hebben of waarvan het beeld is dat er informatie gemist wordt.

Na de zomer vragen we alle belanghebbenden en inwoners hun reactle op de

visie en maatregelpakketten voor betere bereikbaarheid via interviews, een

website en informatiebijeenkomsten voor inwoners (september/oktober). De

reacties worden gebundeld en meegenomen in de rapportage aan de BAG van 5

november.

a

Volgende fasen
Het informeren en betrekken van stakeholders loopt door in volgende fasen. ln de fase 2
(uitvoeringsprogramma) en fase 3 (realisatie) worden de maatregelen en de impact daarvan

concreter. Daarmee zal het informeren en betrekken van stakeholders nog intensiever
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worden vormgegeven. Deze aanpak voor de volgende fasen wordt de komende periode

nader uitgewerkt.

Wij stellen voor om in een gezamenlijke informatieve sessie voor raadsleden, Verenigde
Vergadering en Provinciale Statenleden te informeren over de voortgang/tussenstand van de
program matische aanpak.

Actuele informatie
Wilt u meer weten? Er is een speciale webdite van de prdgrammatische aanpak Gouwe:

www.beterbereikbaarqouwe.nl Deze website kan worden benut in het participatieproces en

wordt steeids per fase geactualiseerd.

Hoogachtend,

Mede namens gedeputeerde R.A. Janssen, provincie Zuid-Holland

F. Vermeulen

Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
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