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Geachte heer Kolster en andere vertegenwoordigers van diverse organisaties,

Hartelijk dank voor uw brief van 16 december 2019. U doet in uw brief namens 14 organisaties een
oproep aan de gemeente Waddinxveen en de andere partijen in de Bestuurlijke Afstemgroep Beter
Bereikbaar Gouwe om zich sterk te maken voor een onderzoek naar een zuidelijke variant van een
extra oeververbinding.
Op 15 januarijl. heeft u hierover al een reactie van het college van B&W van de gemeente
Waddinxveen ontvangen.

De Bestuurlijke Afstemgroep heeft op 1-4 februarijl. gesproken over diverse nieuwe ideeën die door
de omgeving zijn ingediend om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. De

variant 'aquaduct Gouwebos' was een van die ideeën.

De uitkomst van dit overleg is dat deze variant niet verder zal worden onderzocht, omdat deze al in
fase 1 van Beter Bereikbaar Gouwe is afgevallen. De achtergrond daarvan is ook vermeld in de brief
van het college van B&W van de gemeente Waddinxveen:
"Het Gouwebos is voor de gemeente Waddinxveen en haar inwoners een erg belangrijk en

waardevol groen- en recreatiegebied. Daarom is dit opgenomen in het collegeprogramma. Ook voor
de gemeenteraad is deze weg geen optie."

De BAG is verheugd over de betrokkenheid die bewoners en bedrijven tonen en de inspanningen die
zij leveren om te komen tot oplossingen voor het gebied. Er zijn zeer waardevolle ideeën ingediend.
Een aantal daarvan wordt nu verder onderzocht. Op de website www.beterbereikbaargouwe.nl is

aangegeven welke ideeën dat zijn (zie de pagina Documenten > Documenten januari- februari
2020't.



Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van Beter
Bereikbaar Gouwe, Paul Manders en Petra de Jong, via beterbereikbaargouwe@pzh.nl

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

De heer F. Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter),

namens alle leden van de Bestuurlijke Afstemgroep Beter Bereikbaar Gouwe:

de heer C.J. van Velzen (wethouder gemeente Alphen aan den Rijn), mevrouw l. Nieuwenhuizen
(wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk), mevrouw C.J.M. Schippers (wethouder gemeente

Waddinxveen en vertegenwoordiger regio Midden-Holland), de heer S. Langeslag (hoogheemraad

van het Hoogheemraadschap van Rijnland), mevrouw J.N. Baljeu (gedeputeerde provincie Zuid-

Holland).
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