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Nadere informatie mbt Programmatische aanpak Gouwe

Geachte Statenleden,

Bij de vergadering van Provinciale Staten d.d. 31 januarijl. is bij het agendapunt

Uitvoeringsbesluit N207 Zuid - Verlengde Bentwoudlaan in de 1" termijn toegezegd dat u
geinformeerd wordt over de planning/vervolgproces van de Lange Termijn Verkenning Boskoop
en omgeving. Zoals in de GS brief aan PS van 11 januari jl. is aangegeven, is deze Lange
Termijn Verkenning met een rapportage afgerond en wordt het vervolg erop in een
programmatische aanpak opgepakt. Met deze brief informeren wij u hierover.
Naast de Lange Termijn Verkenning speelt namelijk ook de verkenning naar de Gouwel,
leefbaarheids- en verkeersproblemen op en rondom de wegen en bruggen in de regio, de ambitie
om het goederenvervoer over water te versterken, de intentieverklaring Groene Corridor en de
Groene Cirkels. Een programmatische aanpak kan de samenhang en integrale afinreging tussen
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Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

deze thema's borgen. Deze aanpak moet leiden tot een integrale gebiedsvisie en
uitvoeringsprogramma. Gelet op de problematiek en het gebied gaat deze aanpak verder onder
de werktitel Programmatische aanpak Gouwe.

90, 385 en 386 stoppen

De parkeenuimte voor

Programmatische aanpak Gouwe
Het kerngebied van de Programmatische aanpak Gouwe is het gebied tussen Alphen aan den
Rijn en Gouda. De effecten van en relaties tussen de ontwikkelingen strekken zich uit in een
groter gebied; te weten rondom de N11, de N209 tussen Zoetermeer en Hazerswoude-Dorp,

auto's is beperkt.

tussen de Greenports, de Oude Rijn, de Gouwe - Hollandsche lJssel (Vm Rotterdam), de Rotte

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

en Rijn-lJssel (recreatieve vaart) en richting Woerden (412 en spoor).

1

een nautisch onderzoek naar de veiligheid en capaciteit van de vaarueg i.r.t. de noodzaak
van de oeververvangingen vanaf 2025
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Het is een uniek gebied op de overgang tussen de Randstad en het Groene Hart met een aantal
gebiedspecifieke kenmerken zoals handel en logistiek, de "service en leisure" sector, Greenport
Boskoop, Bentwoud en het open akkerbouw- en weidevogelgebied.
De opgaven en kansen in dit gebied variëren van energietransitie, landschap & recreatie,
ruimtelijke ordening, water & bodem tot economie en infrastructuur.
Samen met de regio
De hierboven beschreven opgaven in de Gouwe hangen met elkaar samen en beinvloeden
elkaar, alleen al omdat ze allemaal ruimtelijke en financiële consequenties hebben. Dit vraagt om
een integrale aanpak die in samenspraak met de stakeholders in de regio moet worden ingevuld.
Over deze integrale aanpak is op I februarijl. met de regio van gedachten gewisseld bij het
bespreken van de rapportage van de Lange Termijn Verkenning.

ln het kader van de Programmatische Aanpak Gouwe wordt een proces ingericht met de regio
waarbij een bestuurlijke afstemgroep (BAG) wordt belegd. Voor de zomer 2018 wordt het
programmaplan besproken. De hoofdlijnen van de programmatische aanpak zijn in de bijlage
schematisch weergegeven. We zetten in op dat een integrale gebiedsvisie voor de Gouwe in

februari 2019 aan u wordt voorgelegd. Wij zullen u tussentijds informeren over de voortgang.
Gebredscasu s omgevi ngsbe le id

De Programmatische aanpak Gouwe is ook één van de gebiedscasussen (onder benaming
Groene Corridor/Gouwe) in het kader van het omgevingsbeleid dat u op 28 maart 2018 heeft
vastgesteld. Deze gebiedscasus wordt opgepakt zoals aangegeven in de bijgevoegde
schematische planning.

Hoogachtend

F. Vermeulen
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Planning Progammatische aanpak Gouwe

Q2+Q3 2018
Uitvoering korte termijn
maatregelen Gouwe

oktober 2018
Bestuurlijke Afstem Groep (BAG)
1. Bespreken onderzoeksresultaten
2. Voorstel integrale gebiedsvisie
voor de Gouwe

juni 2018
Bestuurlijke Afstem Groep
(BAG)
1. Vaststellen
programmaplan
2. Voortgang
programmatische aanpak

8

ri 201

janua

018

april 2

18

juli 20

18

er 20

oktob

februari 2018 - februari 2019
Gebiedsvisie

juni 2019
Bestuurlijke Afstem Groep
(BAG)

december 2018
Besluit GS
Integrale gebiedsvisie
voor de Gouwe
en aanbieden aan PS

februari 2020
Besluit PS
Uitvoeringsprogramma
Gouwe

2021
Go- No Go
Vervanging oevers oost
vanaf 2025

2024
Onderhoud
Coenecoopbrug

oktober 2019
Bestuurlijke
Afstem
Groep (BAG)

2026
Groot onderhoud
Hefbruggen

december 2019
Besluit GS
Uitvoeringsprogramma
Gouwe
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2027
Groot onderhoud N207
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januari 2019 - december 2019
Voorbereiding uitvoeringsprogramma

april 2018 - augustus 2018
Onderzoeken
augustus 2018 - september 2018
Scenario’s
april 2018 - september 2018
Uitvoering korte termijn
maatregelen

februari 2020 ->
Uitvoering

2021

2028

