
B8g
III

-

I

Ir-I
I

Van
Verzonden: woensdag 2 december 2O2O tA:40
Aan

II

CC:I IrII
Onderwerp: reactie op uw brief kenmerk DOS-2012-011293 PZH-2O20-747IA3992 ptp N207 Zuíd

Geachtf,

Bijgaand treft onze reactie aan op uw brief over het PIP N207 Zuid van 24 november jl.

Een afschrift van onze brief sturen we aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van Alphen aan
den Rijn, Waddinxveen en Zoetermeer,

Met vriendelij ke groet,
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Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Bet reft : uw brief met ke n me rk DOS-20 12-01 L293 PZH-202O-7 47 LO3892

Zoetermeer, 2 december 2020

Geacht College,

U beantwoordt in uw brief onder genoemd kenmerk onze brief van 14 oktober 2020 waarin we u

met redenen omkleed verzoeken om het concept PIP N207 Zuid in te trekken. Hierbij reageren wij op

uw brief.

U geeft aan ten aanzien van de onderdelen a en b van het amendement nr. 609 van 25 april 2018,

dat zowel project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) als studie N206-209 (ofwel Studie Zoetermeer), een

u1werking zijn van het amendement en oplossingen zoeken in samenhang met de N207 Zuid.

Dit is evenwel slechts een gedeelte van het amendement. Ten aanzien van beide punten stelt het

amendement; de uitkomst van deze studie te gebruiken als onderbouwing bij het op te stellen

provinciaal lnpassingsplan voor de Verlengde Bentwoudlaan (PlP). Dat betekent dus dat het PIP

slechts opgesteld kan worden nadat conclusies zijn getrokken uit de studies BBG en Zoetermeer,

De planning BBG en N207 Zuid zoals gepubliceerd op de websites geeft aan dat de PIP officieelter

inzage wordt gelegd voorjaar 2021. Besluit over maatregelen BBG staat voor juli 2021 gepland. Alleen

al daarom kunnen puur feitelijk de conclusies uit BBG niet gebruikt worden ter onderbouwing van de

PIP N2O7 Zuid. En van een studie Zoetermeer is iiberhaupt geen planning te vinden.

De uiteindelijke oplossing voor Hazerswoude-Dorp is nog niet bepaald. De in het PIP voorgestelde

oplossing is afgewezen door Alphen aan den R'rjn. Een Raadswerkgroep probeert tot beter

geaccepteerde oplossingen te komen. De uitkomst daarvan moet worden bezien op ziin

consequenties voor een op te stellen PlP.
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Onderdeel c van het amendement betreft de agrariërs aan het Noordeinde en vraagt een plan als
uitkomst van een onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheid van (gedeeltelijk) gehele
bedrijfsverplaatsing en van ruilverkaveling, inclusief maatwerk voor de te verlaten gebouwen, We
moeten constateren dat eerst op 29 oktober jl., dus na uw beantwoording van onze brief, er een
digitale informatiebijeenkomst is geweest met betrokken agrariërs. Hierin is aangekondigd de
gesprekken met de agrariërs weer te gaan opstarten. Het gevraagde plan is nog ver weg. Het
amendement sluit aanpassingen aan het PIP niet uit. Van een paralleloplopen van dit plan en het plp

is geen sprake.

Gegeven bovenstaande kunnen we niet anders dan concluderen dat aan de gestelde voorwaarden
voor het PIP niet is voldaan en blijft ons verzoek tot intrekken van het concept PIP staan.

Hoogachtend
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Van:
Verzonden: zondag 6 december 2O2O L2:20

CC:

Onderwerp: Gevaarlijke verkeerssituatie in plannen parallelstructuur

Geachte heer/ mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw website
( https://www.beterbereikbaarsouwe. nl/documenten/).
Bijgesloten sturen wij u een brief waarin wij ons bezwaar kenbaar maken.

Wij zien uw reactie op bijgesloten bief met belangstelling tegemoet.
Voor nadere toelichting zijn w'rj via onderstaande telefoonnummer beschikbaar.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

IIII
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ï.a.v. Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

Zaterdag, 5 december 2020

Betreft: Zorgen over Nieuwdorperweg Reeuwijk

Geachte heer/ mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw
website (httos;//www.beterbereikbaareouwe,nlldocumenten/). ln de rapporten wordt aangegeven dat
"pakket 5 (parallelstructuur A12)" zeer nadelig is voor de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg vanwege
een voorziene toename van het autoverkeer van 200%. Dit is iets wat deze smalle weg niet aan kan. Dit
stelt u ook vast, maar u draagt geen oplossingen aan (hieronder het citdat uit het rapport).

Een aantal w€gen laat in hel modeljulst een aanzionlijke toename zíen. De Nieuwdorperweg kijgt
1'500mWetmaal (150o/o) exlra veÍkeeÍ te veruêrken, Deze weg kan dlt naar veruachllng niet aan, dus
moêt gezocht worden naar mitigerende maatregelen, Dil kan bijvoorbeeld beteken dat deze w€g niet
aangesloten u/otdt op de randweg en een alt€matieve route tussen Reeuwijk Dorp en de randweg
gezocht moel worden.

van de nieuwe randweg wordt gebrulkgemaakt door í 0.000mwetm. op de N45g rijdt in dlt
maatregelpakket 25.000mvUetm (66%) mlnder.

ook het verkeer in Reeuwijk gaat anders riJden, de onderdoorgang ven de snelweg biJ de oud
ReewiJkseweg wordt vEel minder druk met 4300mvUeh (40olo), dit is volledÍg toe te schrijven aan het
verkeer ln westellike richling. Op de Goudsestraatw€g is het beeld andsrs: van zuid naar noord komt
2.300mvUetm (104%) exua v€Ík€er te rijden, dchtíng zuid juist 1.300mWetm (200Á) minder. Deze
lokale effeclen moeten in een evsntuete delailuilwerking nader beschouwd worden om tot een goede
v€Ídeling van het verkeer over hel wegennet van Reeuwijk te krijgen.
Verder zdn aan de noordzijde van Reewijk voornamelijk sfnames te zien, tenrvijl ean de zuidzijde veel
toenam€s zichtbaar ziin, mel name op de Nieuwdoíperwsg, waar 3.200mvUetm (1800/o) 6xtra v€rkeer
over komt te riJden. Dlt is toe te schrljven aan de oriëntalie van het verkeer dal mesr richting hel
zuiden lijkt le gaan voor onlsluiting. Het verkeer heefl een nieuwe ontsluíting naar de snelweg over de
aansluiting A12 Gouda oÍ over de parallelslructuur A12.

Graag willen wij als bewoners u erop wijzen dat de Nieuwdorperweg GEEN extra verkeer aankan en zeker
geen toename van2QO%. Wij zijn het dus eens met uw zienswijze en willen met deze brief onze zorgen
kenbaar maken. Nu een keuze maken voor 1 of meer van de pakketten en "de hete Nieuwdorperweg
aardappel" doorschuiven naar de gemeente en de bewoners vinden we onacceptabel. Wij eisen een
oplossing voor de Nieuwdorperweg vóór er uit de provinciale pakketten gekozen wordt, Als bewoners
verwachten we hierbij betrokken te worden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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Van
Verzonden: zondag 6 december 2O2O 77:43

Ondenrerp: Reactie pa ra llelstructuu r A12 - Nieuwdorpe rweg Reeuw'tjk

Geachte medewerker,

B'rj deze wil ik mijn zorgen uiten over de gevolgen van de plannen voor de Nieuwdorperweg in Reewijk.

Hoogachtend,

-

1
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ï.a.v. Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

Betreft: Zorgen over Nieuwdorperweg Reeuwijk

Geachte heer/ mevrouw,

Wíj hebben kennis genomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw
website (https:l/www.beterbereikbaareouwe.nl/documenten/). ln de rapporten wordt aangegeven
dat "pakket 5 (parallelstructuur A12)" zeer nadelig is voor de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg
vanwege een voorziene toename van het autoverkeer van2OOYo Dit is iets wat deze smalle weg niet
aan kan. Dit stelt u ook vast, maar u draagt geen oplossingen aan (hieronder het citoot uit het
rapport).

Een aantal w€gon laat in het modeljuist een aanzienlijke toenams zien. De Nieuwdorpenrveg krijgt
í .SO0mvUetmaal (150!ol extra verkeer te venperken, Deze weg kan dit naar venrvachtlng niêt aan, dus
moet gezocht worden naar mitigerende maatregelen. oit kan bijvoorbe€ld botek€n del doze w€g ni€t
aangêsloten woÍdt op de rendweg en een altomalieve route luss€n R€€uwijk Dorp en de randweg
g€zocht moel worden.

Van de nleuwe randwog wordl gebrulkgemaakt dooÍ 10.0o0mvu€h. op de N4s9 riJdt in dit
maatregelpakkol 25.000mvUetm (66%) minder.

ook het verkoer in Reeuwijk gaat anders rijden, de onderdoorgang van de snelweg bij de oud
Reewlikseweg wordl veel minder druk met 4300mvUetm (4070), dit is vollodig to6 t6 schrijven aan het
ver*eer in w€stolijke richling, Op de Goudseslraatwog is het beeld anders: van zuid naar noord komt
2-300mWetm (Í040lo) exka verkeer le rijden, richting zuid juist 1.300mvUetm (20%) minder. Deze
lokale efíecten moeten in een eventuele detailuitwerking nader beschouwd worden om tot €en goede
verdellng van het verkesr over hel wegennel van Roeuwijk te krijgen,
Verder zijn aan de noordzíjde van Reewijk voornamelijk afnames te zien, teruijl aan de zuidzijde veel
loonames zichtbaar ziln, met name op de Nieuwdorperweg, waar 3,200mvUetm (180%) exlra verkeer
over komt te rljden. Dit is toe le schrljven aan de oriêntalie van het verkeer dal meer richling het
zuiden llikt te gaan vooÍ ontsluitlng. Het verkeer heefi een nieuwe ontsluiilng naar de snelweg over de
aansluiting A12 Gouda of over de parallelstructuur Aí2.

Graag willen wij als bewoners u erop wijzen dat de Nieuwdorperweg GEEN extra verkeer aankan en
zekergeen toename van2OO%. Wij zijn het duseens met uw zienswijze en willen met deze brief onze
zorgen kenbaar maken. Nu een keuze maken voor L of meer van de pakketten en "de hete
Nieuwdorperweg aardappel" doorschuiven naar de gemeente en de bewoners vinden we
onacceptabel. Wij eisen een oplossinB voor de Nieuwdorperweg vóór er uit de provinciale pakketten
gekozen wordt. Als bewoners verwachten we hierbij betrokken te worden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vrie ndelijke groet,
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Verzonden: maandag 7 december 2O2O \l:04

rI
Onderwerp: De Henegouwerweg in Waddinxveen in het perspectief van BBG

De Henegouwerweg de afgelopen 10 jaar
r Tien jaar geleden was de Henegouwerweg toe aan groot onderhoud.
o Bovendien bleek dat de Henegouwerweg niet meer was ingericht naar de huidige veiligheidsmaatstaven:

een 80 km weg met twee rijbanen waar strak een fietslvoetpad naast is gelegen en bovendien L5 uitritten
uitkomen op een stuk weg van nog geen kilometer.

o Er is toen door de Provincie Zuid-Holland ingezet op een parallelweg langs de Henegouwerweg (ivm

Europese wetgeving) - na veel studie, interactieve sessies met de bewoners en plannen bleek een

paralelweg niet haalbaar - het stuk weg is niet breed genoeg en een stuk van de Gouwe wegnemen bleek

te kostbaar- in 2016 staakten de inspanningen.
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r lnmiddels was de Henegouwernesse een feit en de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Waddinxveen

kozen ervoor om de bebouwde kom door te trekken tot voorbij de zuídelijkste ingang naar de
Henegouwernesse (waardoor het gebeid van max 50 km werd opgetrokken).

o De overige 900 meter Henegouwerweg blijven sindsdien voor de Provincíe Zuid-Holland ongewijzigd (lees:
er komt geen herinrichting van de weg en de weg blijft een g0 km weg).

r De bewoners van de Henegouwerweg pleiten ervoor om de maximum snelheid op de Henegouwerweg over
die resterende 900 meter terug te brengen naar 60 km

r Na twee jaar veel contact met de Provincie Zuíd-Holland, waaronder twee maal met de gedeputeerde in
april en november 2019, blijft de Provincie Zuid-Holland bij haar besluit om verder niets te doen behalve
een aantal optische aanpassingen.

r Het argument van de Provincíe Zuid-Holland: het verkeersaanbod op de Henegouwerweg is zodanig hoog
dat dat om een 80 km weg vraagt omwille van doorstroming

o De bewoners hebben ruim aangetoond dat de leefbaarheid in het geding is (gevaarlijke weg en heel veel
geluidsoverlast)

r De ANWB noemt de Henegouwerweg één van de gevaarlijkste wegen van Zuid-Holland
r veilig Verkeer Nederland vindt dat de max. snelheid op de Henegouwerweg naar 60 km moet
r we hebben met gemeente Waddinxveen hierover gesprekken gevoerd en is er door B&w een motie

aangenomen over de verkeersveiligheid N207 in mei 20L9, die nog eens opnieuw ondr de aandacht is
gebracht van de Provincie / BAG in mei 2020 met en pleidooivoor een veiliger Henegouwerweg en verzoek
tot overweging terugbrengen maximum snelheid naar 60 km.

Waarom moet de maximum snelheid van 80 naar 60 km/uur
Reeks aan argumenten van de bewoners voor een terugbrengen van de max snelheid.

o Doorstroming wordt er bij 60 km niet slechter op: wanneer het verkeersaanbod hoog is kan
niemand hard doorrijden; wanneer het verkeersaanbod laag is levert een hogere snelheid op een
stuk van 900 meter nauwelijks t'rjdwinst

o Op de Henegouwerweg rijdt veelvuldig langzaam verkeer (trekkers, picnic karretjes) en er zijn
15 in/uitritten: b'rj een lagere maximum snelheid wordt het totale verkeersbeeld veel rustiger en is
er veel minder het harmonica effect als gevolg van optrekkend, afremmend en inhalend verkeer

o de Provincie Zuid-Holland heeft tien jaar geleden zelf al ingezet op een veiliger oplossing voor de
Henegouwerweg met het voorstel van een parallelweg - dat gaat echter niet lukken, maar de reden
om iets te doen aan de inrichting van de weg is er niet minder op geworden - de provincie horen we
hier niet meer over

o de Provincie Zuid-Holland gebruikt het argument dat de huidíge inrichting van de weg niet geschikt
is voor een 60 km weg - dat vinden wij ook en we willen ook graag dat de weg wordt ingericht als 60
km weg

o De Provincie Zuid-Holland gebruikt het argument dat de politie niet zal handhaven - omdat max
kilometrage en weginrichting niet bij elkaar passen - daarmee snijdt de provincie Zuid-Holland ook
die weg af voor de bewoners om ons veiliger te kunnen voelen (een extra camera thv nummer 113
zou veel soelaas bieden)

o Het feit dat de camera die opgesteld staat thv de flats de nummer L score haalt van Nederland
(scoort hoger dan alle overige camera's in Nederland bij elkaar opgeteld) leidt ook al niet tot
heroverweginB (hltFs:l/www,ad.n!/.autolnerqens-iÍ'iqds!!qnd-word-.ie-zo-vêak:gÊlt!$-als-
hier-a9e036860.

G root onderhoud Henegouwerweg
lnmíddels is het groot onderhoud op de Henegouwerweg al meer dan tien jaar uitgesteld - de weg is
bezaaid met oplapplekjes asfalt, signaleringsplekken zijn al lang niet meer wit; het fietspad is op veel plekken
weggereden - we zouden mogen veronderstellen dat voor het komende groot onderhoud zeker twee keer
zo veel geld beschikbaar is,

Beter Bereikbaar Gouwe
Tegen de tijd dat het project Beter Bereikbaar Gouwe zal worden uitgevoerd valt te verwachten dat het
verkeersaanbod zal afnemen; er valt echter ook te verwachten dat de uitvoering van BBG nog tien jaar gaat

2
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duren en dat de effecten dan pas daarna gemeten zullen gaan worden; kortom - bij de komende twee groot

onderhouden aan de Henegouwerweg verwachten we niet dat er iets zal veranderen, als de Provincie zich

blijft houden aan haar standpunten - dan zijn we twintig jaar verder.

Wat willen we
Voor de Provincie Zuid-Holland is de vermeende doorstroming van het grootste belang, waarbij
voorbijgegaan wordt aan de leefbaarheid van de bewoners - aan de kant van de bewoners heerst volledig
onbegrip voor deze halsstarrigheid. De bewoners maken zich elke dag zorgen over hun veiligheid en de
veiligheid van de weggebruikers.
We willen dat de Provincie haar standpunt wijzigt en dat de Henegouwerweg wordt heringericht als 60 km

weg.
We willen dat dat zodanig gebeurt dat er ook op kan worden gehandhaafd.

We willen dat dat met het eerstvolgende groot onderhoud gaat plaats vinden en dat níet nog eens 20 jaar

deze ongewenste situatie wordt gecontinueerd

Vriendelijke groet / regards,

-
-

II
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N207 Waddinxveen: kruising hefbrug - rotonde N452

Dringende oproep tot snelheidsverlaging ter verbetering verkeersveiligheid en geluidsoverlast

Namens de bewoners van de Henegouwerweg / Henegouwernesse

II
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April2019
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"Mogen wij 70 seconden vdn uw tijd voot onze veiligheid?,'
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Situatie

De N207 Waddinxveen ten zuiden van de hefbrugtot aan de rotonde N452 betreft een provinciale

weg over een traject van 2,1km. De weg wordt aan de westkant begrensd door de Gouwe en aan de

oostkant door een direct naastgelegen fietspad, vele erftoegangen en 2 in- en uitritten van de

Henegouwernesse. Vanaf de hefbrug richting het zuiden is de geplande rnaximum snelheid over de

eerste 950m 50 km/u (nu nog over ca. 500m 50 km/u), gevolgd door een maximum snelheid over

een traject van 1L50rn van 80 kmlu (fíguur Í/, Dagelijks passeren circa 14.500 voertuigen dit deel van

de Henegouwen reg.

Henegouwerweg N207

50 krn/tr

80 knr/tr

Jr \,

Figuur 7: situatie Henegouwerweg en geplande maximale snelheden

Probleêmstellinq

Het bewonerscollectief maakt zich ernstig zorgen over de verkeerssituatie voor zowel

motorvoertuigen, fietsers, voetgangers als de leefbaarheid voor de bewoners aan dit gedeelte van de

Henegouwerweg. De huidige maximumsnelheid past niet bij de inrichting van de weg en de

omgeving en het groot onderhoud zoals gepland voor 2019 is ontoereikend om de veiligheidssituatie

voldoende te verbeteren.

2
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Belanrriikte knelpunten ln de huidiFe situatie riin ífauur2l:

1l Een combinatievan longzoam landbouwvetkeer, zwoar vrachtverkeer en personenveruoer

waa rdoor grote snelheidsversch illen worden gecreëerd

2l Een maximumsnelheid van 80 km/u over een traject van 1150m in combinatie met een direct

naast gelegen lietspod in 2 richtingen met minimole bermscheiding (betonrand van 20cm of

geen scheiding)

3l Maar lÍefst 75 erftoegangen over een traject vqn 900m voor 26 woningen en 5 bedr'tjven

waardoor frequent sprake is van afslaand (vracht)verkeer vanaf beide richtingen

4l Twee flauwe bochten over een groot deel van het 80 km traject, waardoor uitritten

onoverzichtelijk zijn

5) Een extreme versmalling van het fietspad ter hoogte van Henegouwerweg 114 waardoor de

onveilige situatie voor fietsverkeer wordt versterkt

5l Zeer opvallend is dat - in tegenstelling tot de tondelijke cíjfers- er sprake is van een zorgetijk

stiigende trend in het aantol ongevollen. Vanaf 2014 zijn in totaal 60 ongevallen geregistreerd

(daadwerkelijk aantal ligt hoger) op de N207 Waddinxveen (bron: star-verkeersongevallen.nl).

Het aantalongevallen in 2019 is in 3 maanden tijd al even hoog als het aantal ongevallen in

geheel 201.4

7, Er is een opvallende concentrotie von ongevollen over het traject van 900m in de 80 km zone

tussen de huisnummers 107 - 114 Henegouwerweg (bijlage L, tekening ongevailen)

8l Geluidsoverlasf: de geluidsbelasting van de woningen aan de Henegouwerweg in de 80 km zone

bedraagt 55-74d8. Dit is één van de hoogste geluidsbelastingen van de provincie Zuid-Holland

(bron: provincie Zuid-Holland). Ook de woningen aan de Zuidkade, aan de overkant van de

Gouwe, vallen binnen de geluidszone van 65d8. Hiermee wordt de normgrens die de provincie

zelf onlangs heeft vastgesteld op 55 dB, met een loctor I - 64 overschreden

Bo 8z
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Sterk wisselende snelheden
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15 erftoegangen over 900 meter

Fietspad met minimale bermscheiding Flauwe onoverzichteliike bochten

Stiigende trend in aantal ongevallen
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Onverantwoorde versmalling fi etspad
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Ovenuedngen

De N207 Waddinxveen ten zuiden van de hefbrug is dringend toe aan groot onderhoud gezien de

slechte staat van de weg en het fietspad. De voorgenomen werkzaamheden zijn echter onvoldoende

om een verbetering aan te brengen in de verkeersveiligheid van alle deelnemers en om de

geluidsoverlast voor omwonenden tot de door de provincie gestelde normen terug te brengen. De

combinatie van een 80 km traject met maar liefst 15 erftoegangen over een traject van 900m, een

direct naast gelegen fietspad en een combinatie van langzaam landbouwverkeer, zwaar

vrachtverkeer, personenauto's en fietsers maakt dat er inmiddels sprake is van een onhoudbare

verkeerssltuatie waarbij de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de leefbaarheid van

omwonenden ernstig in het geding komt.

Dit blijkt onder meer uit het feit dat een groot deelvan de ongevallen zich in de afgelopen jaren,

inclusief een recent dodel'rjk ongeval, heeft geconcentreerd over een traject van maximaal 900m in

de 80 km zone (bijlage 1, tekening ongevallen). Juist in deze zone bevinden zich twee flauwe bochten

in de weg en is het fietspad zonder veilige scheiding direct aan de weg gelegen, soms versmallend tot

een breedte van slechts 1,5m.

GeluidsbelastinE

Er is sprake van een ernstige geluidsbelasting van omwonenden aan beide zijden van de Gouwe, die

normen, door de provincie Zuid-Holland gesteld, ruimschoots overschrijden. De Wereld

Gezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat boven een belasting van 53dB wegverkeer chronische

gezondheidsproblemen veroorzaakt. Deze norm wordt bij enkele woningen Íangs de

Henegouwerweg zelfs met een factor 128 (!) overschreden (figuur 3). Het aanbrengen van stil asfalt

(geluidsreductie van 4dB) is veruit onvoldoende om aan de door de provincie gestelde normen voor

geluidsoverlast te voldoen (b'tjloge 2, tekening geluidsoverlast).
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Figuur 3: geluidsbelosting provinciole wegen (bron: provincie Zuid-Holland)



1 ' Í'.'- 6 o42",. *;'

Verlaeen snelheid heeft effect

Door het projectteam betrokken b'rj de Henegouwerweg is gesteld dat een verlaging van de

maximumsnelheid beperkt effect zal hebben, aangezien de gemiddelde snelheid gemeten op de

Henegouwerweg 63 km/u zou bedragen. Deze snelheid wordt echter gemeten op een wegvak ca.

100m van de plaats waar 2 rijstroken worden samengevoegd tot 1 rijstrook, en op slechts 290m

afstand van de rotonde N452 (figuur 4/. Aangezien dit meetpunt kort na de rotonde en

samenvoegende rijstroken is gevestigd achten wij deze meting niet representatief voor de snelheid

op het bewuste weggedeelte van de Henegouwenrueg waar alle ongevallen ziin geconcentreerd.

Bovendien, al zou de gemiddelde gemeten snelheid op het correcte wegvak <80 km/u bedragen, dan

doet dat niets af aan de maximale geluidsbelasting van de omliggende woningen aan de

Henegouwerweg wanneer een percentage van het verkeer wél met 80 kmlu of meer passeert.
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Figuur 4: Meetpunt snelheid

ln zijn algemeenheid geldt dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, een weg veiliger wordt door een

snelheidsverlaging toe te passen. Het risico op een ongeval en de impact van de ongevallen zal

afnemen (Nilsson, 1982; Aarts & Von Schogen, 2005; Elvik, 20A9, Elvik, 2073l,.

Hoewel een te hoge snelheid niet bij alle ongevallen aan de Henegouwerweg een rol zal hebben

gespeeld, is het feit dat de kans op een dodelijk ongeval voor een voetganger of fietser meer dan

halveert bij een snelheid van 60 km/u in plaats van 80 km/u (Rosén et al., 20711.
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Er is maar l oplossinq

SWOV en prof. mobiliteitsleer Bert van Wee opperden (heel recentelijk) een 6-tal maatregelen om

provinciale wegen veiliger te makenl:

. Meer gescheiden rijstroken

. VerwUderen van obstakels dicht aan de weg, zoals bomen

r Mindererfaansluitingen

r LandbouwvoertuÍgenweren

. AanleB rotondes en viaducten

. Snelheidsverlaging

Andere oplossingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid zoals een parallelstructuur zijn

reeds door de provincie in een eerder stadium afgewezen. Om de veiligheidssituatie op de

Henegouwerweg en leefbaarheid van omwonenden te verbeteren resteert (nog) maar L oplossing:

een snelheidsverlaging.

Het uitblijven van een snelheidsverlaging bij het komende groot onderhoud van de

Henegouwerwet zou niet alleen een gemiste kans zijn, maar ook een miskenning van de

onhoudbare verkeersituatie en geluidsoverlast voor omwonenden.

Vele Waddinxveners durven Uberhaupt geen gebruik meer te maken van het fietspad langs de

Henegouwerweg ter hoogte van het 80 km traject, uit angst voor de onveilige verkeerssituatie.

Scholieren uit Waddinxveen op weg naar Gouda verkiezen massaal het traject langs de

Brugweg/Bloemendaalseweg, omdat de Henegouwerweg te riskant wordt bevonden.

Bewoners en bezoekers van bedrijven aan dit deel van de Henegouwerweg hebben dagelijks te

maken met gevaarlijke uitritten, waar onvoldoende zicht is op aankomende (grote en hard rijdende)

voertuigen.

Een weg waar 15 erftoegangen zijn gesitueerd over 900m, twee flauwe bochten lopen en een

direct aanliggend dubbelz'ljdig fietspad, waar de geluidsoverlast alle geldende normen overschrijdt,

waar het aantal ongevallen jaar op jaar toeneemt, kan en mag anno 2019 niet meer worden

aangemerkt als 80 km weg.

W'rj roepen de provincie in samenwerking met de gemeente Waddinxveen op de handen ineen te

slaan en op korte termijn de Henegouwerweg tot een weg te maken waar alle verkeersdeelnemers

op een veilige en verantwoorde manier gebruik van kunnen maken en de leefbaarheid voor

omwonenden wordt vergroot.

t https://www.rtlnieuws.nl/facts/artikel/4L23276lprovinciale-wegen-gevaarlijkst-te-weinig-geld-voor-aanpak-
dodenwegen

7



l; .'.',:: ,ï 6o q2"

Conclusie

Wij vragen een snelheidsverlaging oveÍ een traiect van slechts 900m, gerekend vanaf de eerste

directe erftoegang van de Henegouwerweg tot aan het geplande kombord bij de zuidelrjke inrit van

de Henegouwernesse. OÍ de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 60 km/u, Of de komgrens

wordt verplaatst naar de eerste erftoegang vanaf de rotonde N452. Bii een snelheidsverlaging van

80 km/u naar 60 km/u zou dit de automobilist circa 1.0 (min 2, max 14) seconden extra reistÍd

kosten. Wij verzoeken nadrukkelijk om deze snelheidsverlaging door te voeren met het komende

groot onderhoud van de weg. Langer wachten is niet acceptabel.

Een snelheidsverlaging sluit uitstekend aan bij het beleid van de provincie Zuid-Holland om de

infrastructuu r toekomstbestendig te maken :

1) Het past binnen de meest realistische scenario's van de Programmatische Aanpak Gouwe,

waarin ook een snelheidsverlaging voor de Henegouwerweg wordt voorgesteld

2l Het creëert de mogelijkheid voor een snelfietsroute tussen Gouda en Alphen aan den Rijn,

waarmee meer ruimte wordt gegeven aan fietsers langs de Henegouwennreg en het gebruik

van de fiets positief wordt gestimuleerd

3) Het sluit volledig aan bij het plan van de provincie om 10 miljoen euro te investeren in de

aanpak van geluidsoverlast van provinciale wegen tussen 2Ot8-2O23-

8
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ln de provincie Zuid-Holland zijn duidelijke voorbeelden te vinden van snelheidsverlagingen van

Sebiedsontsluitingswegen over een kort traject, die passen bij de verkeerssituatie en recht doen aan

de leefbaarheid van omwonenden, zoals de N206 bij Leidschendam (figuur 5).

Hier is te zien hoe over een weggedeelte van ca. 1000m, dat zeer sterk vergelijkbaar is met de

N207 Waddinxveen {meerdere erftoegangen, fietspad in 2 richtingen direct aan de weg gelegen,

nab'lj gelegen woningen, gelijk aantal (ca. 15.000) voertuigen/dagf wél een maximumsnetheid van

60km/u geldt.

Om de geluidsbelasting aan beide zijden van de Gouwe binnen de geldende normen terug te

dringen zou overigens alleen een snelheidsverlaging naar 50 km/u afdoende zijn. Hiermee zou de

komgrens 900m naar het zuiden verplaatst dienen te worden. Ook dit zou een logische stap kunnen

zijn, aangezien de Henegouwenveg aan beide z'rjden over een afstand van 5-50 meter wordt

omgeven door bebouwing(figuur 6/. Hiervan zouden 160 woningen direct profijt hebben.

Figuur 6: Bebouwing oan de Henegouwerweg en Zuidkode

Blllase 1; OveÍzicht van onsevallen ln 80km zone Henerouwenirer

Eiilare 2: overzÍcht van celuldsbelastinr aan Heneqouwerwes en Zuldkade
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Van:
Verzonden: maandag 7 december 2020 t7:02
Aan:
Onderwerp: Reactie op plannen parallelstructuur

Geachte dames/heren,

Bijgaand stuur ik u een reactie op de plannen voor een betere bereikbaarheid van de Gouwe en omgeving en met
name op de parallelstructuur van de A12,

lk verzoek u van de inhoud goede nota te nemen.

Met vriendelijke groeten,

-
I

III



B o+3
T.a.v. Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

Betreft: Zorgen over Nieuwdorperweg Reeuwijk

Geachte heer/ mevrouw,

lk heb kennisgenomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw website
{https://www.beterbereikbaa,feouwe.nl/documenten/). ln de rapporten wordt aangegeven dat
"pakket 5 (parallelstructuur A721" zeer nadelig is voor de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg
vanwege een voorziene toename van het autoverkeer van2OOo/u Dit is iets wat deze smalle weg niet
aan kan. Dit stelt u ook vast, maar u draagt geen oplossingen aan {hieronder het citaat uit het
rdpport).

Een aantal wegen laat in het modeljuist een aanzienlijke tgonamg zien. De Nieuwdorperweg krijgt
1'S00mvUetmaal (150o/o) extra verk€er le vgÍw€Ik€n. Deze weg kan dit naar voÍwachting nlet aan, dus
moet gozocht wordsn near miligerende meatr€gelen. Dit kan bijvoorbeeld beteken dat dgzo weg niot
aangeslolen wordt op de randweg en een alternatieve route lussan Reeuwijk Dorp en de randweg
gezochl moel woÍden.

Van de nieuwe randweg wordl gebrulkgemaakt door 10.000mvuetm. op de N4s9 rijdt in dit
maatregelpakket 25.000mvUetm (667o) nrinder.

ook het verkeer in ReeuwiJk geat anders rijden, de onderdoorgang van d€ snelw€g bij de oud
Reewiikseweg wordt veel minder druk met 4300mvu€lm (40%), dit is volledig too t€ schÍijven aan hot
veÍkeer in weslelijko richling. Op de Goudseslraatweg ls het beeld anders: van zuid naar noord komt
2.300mWelm (1040/o) extra verkeer te rljden, rlchting zuid juist 1.300mvUetm (207o) mlnder. Deze
lokale eÍfecten moelen in een eventuele detailuih,veÍking nader beschouwd worden om tot e6n goede
voÍdollng van het vsrkeer over hel wegennot van R€euwuk te kdjgen.
Verder zijn aan de noordzljde van Reewijk voomamelilk aÍnames te zien, tenrvijl aan de zuidzijdo veel
toonames zbhlbaarziin, met name op de Niouwdorpem€g, waar 3.200mvUetm (180%) exlra verkeer
over komt te dJden. Dit is toe te schrljven aan de orióntatl€ van h€t verkeor dat m6er rlchling het
zuiden lijkt te gaan voor onlsluiling. Hel ved<ser heefr een nieuwe ontsluiling naar de snelweg over de
aansluiling A12 Gouda oÍ over de parallelskuctuur A12.

Graag willen wU als bewoners u erop wijzen dat de Nieuwdorperweg GEEN extra verkeer aankan en
zeker geen toename van 180%. Wij zijn het dus eens met uw ziensw'rjze en willen met deze brief onze
zorgen kenbaar maken. Nu een keuze maken voor L of meer van de pakketten en "de hete
Nieuwdorperweg aardappel" doorschuiven naar de gemeente en de bewoners vinden we
onacceptabel. Wij eisen een oplossing voor de Nieuwdorperweg vóór er uit de provinciale pakketten
gekozen wordt. Als aanwonenden venvachten we hierbij betrokken te worden.

lk zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

-
II-
I
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Van

Verzonden: maandag 7 december 2O2022:A7
Aan

I

Onderwerp; Reactie op parallelstructuur A12 - zorgen over Nieuwdorperweg

Geachte heer/mevrouw,
Bijgesloten mijn reactie en zorgen over de voorgestelde parallelstructuur A12 en de impact op de
Nieuwdorperweg.

Met vriendelijke groet,

I
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T.a.v. Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

cc: betrokken

Betreft: Zorgen over Nieuwdorperweg Reeuw'rjk

Geachte heer/ mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw
website (https:l/www.beterbereikbaareguwe.nl/documenten/). ln de rapporten wordt aangegeven
dat "pakket 5 (parallelstructuur AL2l" zeer nadelig is voor de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg
vanwege een voorziene toename van het autoverkeer vanZOOYo. Dit is iets wat deze smalle weg niet
aan kan. Dit stelt u ook vast, maar u draagt geen oplossÍngen aan (hieronder het citoot uit het
ropport).

Een aantal wegen laat in het modeljuist een aanzienliJke toename zien. De Nieuwdorpenrveg krijgt
l.s0OmvUelmael (150%) exlÍa v€Íkesr le voru,eÍken. Deze weg kan dit naar verwachtlng niet aan, dus
moet gezochl worden near mitigerende maatÍ€golen. Dit kan bijvoobeeld beteken dat deze weg niet
aangesloten wordt op de randweg en een altematieve route lussen Reeuwijk Dorp en de randweg
gezocht moel worden.

Van de nieuwe randwog wordt gebrulkgemeakt dooÍ 'l0.000mvuetm. op de N459 riJdt in dit
maatrogelpakket 25.000mvUelm (667o) minder.

ook het verkeer in Reeuwijk gaat anders rijden, do onderdoorgang van de snelweg bij de oud
Reewfkseweg wordl veel minder druk met 4300mWetm (40%), dit is volledig toe te schrljvon aan het
verkeer in westelijke richting, Op de Goudsestraatweg is het beeld and€rs: van zuid naar noord komt
2.300mWetm (104%) exlra veÍkeer te djden, rlchling zuid iulst 1.300mWetm (207o) minder. Dezo
lokale efÍecten moelen in een eventuele dêteiluitwoÍking nader beschouwd worden om tot een goede
verdeling van hel verkeer over hel w€genn€t van Reeuwijk te krljgen,
Verder zijn aan de noordzijde van Reewijk voornarnelijk aÍnames te zien, tenrijÍ aan de zuidziJde voel
toenames zlchtbaar ziin, met name op de Nieuwdorp€nÀreg, waar 3.2o0mvuetm (í80o/o) extÍa voÍkeer
over komt te rljden. Dit is toe te schrljven aan da orlêntatie van h6l verkeer dat meer rlchling hei
zulden llkt te gaan voor ontsluiting. Het ve*eer heeft een nleuwe ontsluillng naar de snelweg over de
aansluiting A1 2 Gouda oÍ over de parallelstructuur AÍ 2.

Graag willen wij als bewoners u erop wijzen dat de Nieuwdorperweg GEEN extra verkeer aankan en
zeker geen toename van 2OO%. Wij zijn het dus eens met uw zienswijze en willen met deze brief onze
zorgen kenbaar maken. Nu een keuze maken voor 1 of meer van de pakketten en "de hete
Nieuwdorperweg aardappel" doorschuiven naar de gemeente en de bewoners vinden we
onacceptabel. Wij eisen een oplossing voor de Nieuwdorperweg vóór er uit de provinciale pakketten
gekozen wordt. Als bewoners verwachten we hierbij betrokken te worden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelíjke groet,

I
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Verzonden: dinsdag 8 december 2O2Ot3:37

Onderwerp: bezwaar maatregel W20

Met vriendelijke groet,
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T.a.v.

Beter Bereikbaar Gouwe

Hazerswoude, 8 december 2O2O

Betreft: bezwaar maatregel W20

Geachte heer, mevrouw,

Wij willen hierbij bezwaar maken tegen de maatregel W20. De bezwaren berusten op de toename
van de onveiligheíd en de afname van het leefplezier.

De Loeteweg is een weg die niet geschikt is voor veel vracht- en personenverkeer.
De burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn hebben in het
verkeersbesluit van 24 april 2020 (Staatscourant 2O2O,23672) aangegeven dat toenemend
vrachtverkeer via de Loeteweg onwenselijk is. Tevens stellen zij dat de in artikel 2 van de
Wegenverkeerswet L994 genoemde belangen ten behoeve van het ín stand houden van de weg, het
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het
verkeer zijn afgewogen en dat de belangen van de bewoners van de Loeteweg om geen doorgaand
vrachtverkeer door de straat te hebben zwaarder wegen dan de belangen van transporteurs om toch
via de Loeteweg te moeten rijden, zeker gezien de uitstekende alternatieven. De gemeente heeft om
bovenstaande besloten om enkele verkeersmaatregelen uit te voeren zoals een geslotenverklaring
vrachtauto's met uitgezonderd bestemmingsverkeer en het wijzigen van de voorrangssituatie
kruísing Loeteweg/Dijkgraafweg.
Nu zou volgens de maatregel W20 er een toename van 250 % en 150 % komen. Het zou toch heel
bijzonder zijn als bevÍndíngen van april 2020 en het daarvoor treffen van maatregelen door
gemeente Alphen aan den RÍjn terzijde worden gelegd omdat dit nu beter in de plannen zouden
passen en maakt dit overheidsinstanties nog betrouwbaar?l

Naast het toenemende vrachtverkeer is toenemende personenverkeer voor de Loeteweg ook niet
Sewenst. De Loeteweg is een smalle weg waarbij geen voetgangers- of fietspad aanwezig is. De
Loeteweg wordt door veel wandelaars en fietsers gebruikt. Zowel voor dagel'rjks vervoer als
recreatief. De Loeteweg is niet voor niks onderdeel van een landelijke fietsroute. Door de
afwezigheid van een voetgangers- en fietspad ontstaan er soms onveilige situaties omdat zowel de
voetgangers als de fietsers en andere soort recreanten gebruik maken van de weg waar ook het
verkeer rijdt. Door toenemend verkeer zullen dÍe onveílige situaties alleen maar meeÍ toeneÍnen.

Niet alleen de breedte van de Loeteweg is een probleem, maar de Loeteweg heeft tevens een smalle
brug waarop verkeer elkaar niet kan passeren. Bij toenemend verkeer wordt dit een knelpunt en
moet passerend verkeer op elkaar wachten waar geen ruimte voor is en waar de kans bestaat dat het
kruispunt Loeteweg/Dijkgraafweg wordt geblokkee rd.
Ditzelfde probleem kan gaan ontstaan bij de spoorovergang bij het Paddegat, Deze spoorovergang is
tevens te smal en kan het verkeer elkaar níet passeren en kans op opstoppingen op het
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paddegat/Loeteweg/Compierkade. Nu staat in de plannen om hier een ondergrondse spoorovergang

te maken, maar is hiervoor voldoende ruimte?

Op de Loeteweg is er veel intern transport tussen de boomkwekerijen. Dit betreft langzaam verkeer,

zoals heftrucks. Naast het interne transport is er ook extern transport voor de boomkwekerijen en

sommige vrachtverkeer gebruiken de weg als laad- en losplaats. Ander vrachtverkeer steken

doorgaans achteruit in op het perceel. Dit is op een drukke doorgaande weg niet mogelijke.

Bij een toename van verkeer zal sprake ziin van opstoppingen.

De Loeteweg is relatief smal en de woningen aan de zuidzijde staan dicht op de weg' Er zijn veel

uitritten. Een snelheid van 60 km per uur is weliswaar toegestaan, maar gezien de inrichting van de

weg in de praktijk niet reëel. Er geldt een adviessnelheid van 40 km per uur.

Naast de veiligheid speelt leefbaarheid een cruciale rol. Het aantal burgerwoningen aan de Loeteweg

is de afgelopen jaren toegenomen en zal de komende jaren nog meer toenemen. Een deel van de

Loeteweg is aangewezen als transformatiegebied: bedrijfslocaties worden gewijzigd in woonlocaties.

Hierdoor krijgt een deel van de Loeteweg (het westelijk deel) steeds meer de functie van

woongebied. Het verkeer zal hierdoor al toenemen.

De bewoners van de Loeteweg krijgen te maken met meer geluidsoverlast en een vermindering van

leefbaarheid. Dit blijkt ook uit de Milieu Effect Rapportage (MER) die in het kader van het project

N207-Zuid in november 2015 is opgesteld (destijds variant 3c).

Wij maken ons grote zorgen dat Beter Bereikbaar Gouwe een besluit neemt op basis van budget,

draagvlak, behoud van groen, maar laat veiligheid en de haalbaarheid van de aanpassingen net zo'n

grote of zelfs een grotere rol spelen.

lk wil u hierbij uitnodigen om uw kantoor of tegenwoordig uw woning te verlaten en kom op de

Loeteweg kijken en baseer uw besluit niet alleen op rapporten en foto's. W'lj willen dan samen met u

bovenstaande punten in de praktijk bekijken en wij zijn er dan van overtuigt dat ook u niet anders

kan beslissen dan dat de Loeteweg geen optie is als een ontsluitingsweg en dat deze alleen maar

knelpunten gaat opleveren. Wij zijn te bereiken l-

Met vriendelijke groet,



B 0+6

Van:!
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 20:38
Aan
Onderwerp: reactie op parallelstructuur A12

Met vriende lijke groet,

II

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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T.a.v. Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

ccr betrokken partije

Betreft: Zorgen over Nieuwdorperweg Reeuwijk

Geachte heer/ mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw
website (https://www.beterbereikbaarsouwe.nl/documenten/). ln de rapporten wordt aangegeven
dat "pakket 5 (parallelstructuur A12)" zeer nadelig is voor de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg
vanwege een voorziene toename van het autoverkeer van 180%. Dit is iets wat deze smalle weg niet
aan kan. Dit stelt u ook vast, maar u draagt geen oplossingen aan (hieronder het citaat uit het
ropport).

Een aanlal wegen laal in het modeljuist een aanzienlijke to€name zien. De Nieuwdorpenrreg kdJgt

1.5O0mvlletmaal (150o/o) oxlÍa vsrkeor tê velweÍken, Doze weg kan dlt naar venrvachtlng niet aan, dus
moet gezocht word€n naar mitigarende maalregelen. Dit kan bijvoorbeeld beteksn dat deze weg niel
aangesloten wordt op de randweg €n een altematieve route tussen Reeuwiik Dorp en de randweg
gezocht most woÍden.

Van de nleuwe randweg wordt gebrulkgemaakl door 10.000mWetm. Op de N459 rfldt ln dlt
maatÍegelpakket 25.000mvUelm (66%) minder.

Ook het verks€r in ReeuwiJk gaat anders rijden, de onderdoorgang van de snelweg bij de Oud
Reowïk$owog wordt veel mlnder druk met 4300mvUelm (40%), dn is volledig loe te schÍijven aan hot
veíteer in woslelijke richling. Op de Goudsestraatweg is het boold anders: van zuid naar noord komt
2.300mvUetm (í0470) extra verkeer te riJden, richtlng zuld Juist 1.3fl)mvUetm {20%) mlnder. Deze
lokale eÍfoclon moeten in een eventuele detailuitwerking nader beschouwd worden om tot €on goede
verdeling van het verkesr oveÍ het wegennet van Reeuwlk te krijgen.
Verder zijn aan de noordzijde van Reewilk voomamelijk aÍnames le zien, tenrvijl aan de zuidzijde veel
to€nam€s zichtbaar zijn, met name op de Nieuwdorp€rweg, waat 3.200mWelm (180o/o) extra verkeer
over komt te rljden. Dit Is toe te schdJven aan de oriêntalie van hel vorkeer det meer rlchtlng het
zulden l{kt te gaan voor onlsluiting. Hel velkeer heefl een nieuwe onlsluitlng naar de snelweg over de
aansluiting A12 Gouda of over de parallelstructuur A12.

Graag willen wij als bewoners u erop wijzen dat de Nieuwdorperweg GEEN extra verkeer aankan en

zeker geen toename van 180%. Wij z'rjn het dus eens met uw zienswijze en willen met deze brief onze

zorgen kenbaar maken. Nu een keuze maken voor L of meer van de pakketten en "de hete
Nieuwdorperweg aardappel" doorschuÍven naar de gemeente en de bewoners vÍnden we
onacceptabel. Wij eisen een oplossing voor de Nieuwdorperweg vóór er uit de provÍnciale pakketten
gekozen wordt. Als bewoners verwachten we hierbij betrokken te worden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,



B o+7

Van:
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:30
Aan:
Onderwerp; Plan beter bereikbaar Gouwe

1.S.,

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

-

1
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T.a.v. Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

Betreft: Zorgen over Nieuwdorperweg Reeuwijk

Geachte heer/ mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw
website (https:/www.bgterbereikbaargouwe.nl/documenten/). ln de rapporten wordt aangegeven
dat "pakket 5 (parallelstructuur A12)" zeer nadelig is voor de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg
vanwege een voorziene toename van het autoverkeer van 2OOYx. Dit is iets wat deze smalle weg niet
aan kan. Dit stelt u ook vast, maar u draagt geen oplossingen aan (hieronder het citoot uit het
ropport).

Eon aental wegen laal in het modolluist een aanzienlijke t@namo zien. De Nieuwdorpemeg krijgt
'l .5O0mWetmaal (150%) exlra verkoet le verurerken. Deze weg ken dit naaí veruachting niet aan, dus
moet gezocht worden naar mitigerende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld beleken dat dezo weg niot
aangesloten wordl op de randweg en een altemalieve route lussen Reeuwijk Dorp en de randweg
gezocht moet worden,

Van de nleuwe randweg wordt gebrulkgemaakl door 10.000mvUelm. Op de N459 rijdt ln dit
maalregelpakket 25.OOOmvUetm (660Á) minder.

Ook het verkeer in Reeuwllk gaat anders rijden, de onderdoorgang van de snelweg biJ de Oud
Raewijkseweg woÍdl v€el minder druk mel 4300mvUetm (40olo), dit is volledig toe te schdiven aan het
verkeer ln weslelijke richling. Op de Goudsestraatw€g is het beeld anders: van zuld naar noord komt
2.300mvUetm (10470) exlra verkeer lo djden, rlchting zuld juist 1.300mvUetm (20%) minder. Deze
lokale efÍecten moeten in een eventueb detailuihÀ,erking nader beschouwd worden om tot een goede
verdeling van hct verkeoÍ over hat wegennet van Reeuwijk te krijgen,
Verder ziJn aan de noordzijde van Reewijk voornamelijk aÍnames te zien, tenv[l aan de zuidzijde veel
toonam€s zichlbaar ziin, mel namo op de Nieuwdorpenreg, waar 3.200mvUetm (180%) exlra verkeer
over komt le ÍUden. Dlt is toe te schdjven aan do oÍlóntatie van het v€rkeer dat meer richting het
zuiden lljkt le gaan voor ontsluiting. Het verkeer heeft een nlsuwe ontslulting naar de snelweg over do
aansluiting Aí 2 Gouda of over de paralldstructuur A12.

Graag willen wij als bewoners u erop w'ljzen dat de Nieuwdorperweg GEEN extra verkeer aankan en
zeker geen toename van2OO%. Wij zijn het dus eens met uw zienswijze en willen met deze brief onze
zorgen kenbaar maken. Nu een keuze maken voor L of meer van de pakketten en "de hete
Nieuwdorperweg aardappel" doorschuiven naar de gemeente en de bewoners vinden we
onacceptabel. Wij eisen een oplossíng voor de Nieuwdorperweg vóór er uit de provinciale pakketten
gekozen wordt. Als bewoners verwachten we hierbij betrokken te worden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

I
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Van
Verzonden: zaterdag 12 decembe r 202O 16:20
Aan:
CCr

Onderwerp: bezwaar tegen optie 1 van de BBG

Aan de Griffie van de Provincie Zuid-Holland,

Namens ruim tachtig inwoners van noordwest Boskoop maak ik bezwaar tegen optie i. van de BBG. Zie onze
argumentatie en alternatieve route in de bijlage.

Graag vernemen w'rj de inspraakmogelijkheden bij de provincie Zuid Holland.

We verzoeken de griffie van PZH deze mail te versturen aan de Statenleden en GS van pZH en een bevestiging
daarvan naar m'lj te versturen.

Met vriendelijke groet,

-

-r
II
I
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Geachte bestuurders,

Het plan Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) zoekt naar een alternatieve ontsluiting voor de
Boskoopse Hefbrug, ln "Optie één" wordt een regionaal tracé voorgesteld over de Oude Wijk
en het Jagerspad, vervolgens ergens door weidegebied naar de oversteek bij de N11 en
daarna door het industriegebied De Schans langs Suez en Zeeman (zie kaartje 1). Voor de
route naar Leiden wordt via stoplichten en twee rotondes aangesloten op de N11 bij de
Goudse Schouw. Het verkeer naar Utrecht moet zelfs via de hefbrug naar de N11!!! Zie
bijgaande kaartjes 1a en 1b.

Het is duidelijk dat deze tijdrovende "kruip-door-sluip-door" route het probleem van de
hefbrug in Boskoop niét oplost. Dit nog los van het feit dat de wegen door de Nessepolder en
het drukke industriegebied dit verkeer helemaal niet aankunnen! Het wegenstelsel van De
Nessepolder is gericht op het ontsluiten van een doodlopende polder voor lokaal verkeer en
is niet ingericht op een snelle doorvoer van regionaal verkeer.

Ruim tachtig inwoners (zie hieronder) van Noord West Boskoop maken daarom bezwaar
tegen deze route. Er ontstaat geen aanrijroute naar een in de toekomst aan te leggen
aquaduct dat eigenlijk de enige echte oplossing is voor het Oost West probleem in Boskoop.
Beter zou zijn het aquaduct juist nu aan te leggen zodat er geen geld verloren gaat met
slechte alternatieven !

We stellen twee alternatieve routes voor die wel soelaas kunnen bieden (zie kaartje 2a en
2b). Deze routes zullen ook weerstand oproepen maar bieden ook grote voordelen op
andere vlakken. Ze leiden in elk geval tot veel betere oplossingen met minder tijdverlies en
bieden een alternatief voor de route over de zwaar overbelast Zijdelhefbrug in Boskoop.
De alternatieve route loopt vanaf de Burgemeester Smitweg richting het spoor en kan op
twee manieren om het Zaanse Rietveld heen aangelegd worden (zie alternatief A en
alternatief B op het bijgaande kaartje).

Deze alternatieven worden gecombineerd met natuurontwikkeling en recreatieve
voorzieningen in dit gebied. Dat biedt ook de bewoners van Alphen aan de Rijn extra
mogelijkheden voor een "rondje om", sporten en recreatie. Natuurontwikkeling is onder
andere ook nodig voor het compênseren van het effect van de weg op het landschap en de
natuur. We achten natuurontwikkeling aansluitend op het Zaans Rietveld in dit gebied juist
heel goed mogelijk. Ook ontstaat op deze manier een aanrijroute naar een in de toekomst
aan te leggen aquaduct. Het is belangrijk dat wegaanleg en natuurontwikkeling als één
gebiedsproces wordt aangevlogen.

Door de weg aan de westkant van het spoor aan te houden, spaart men veel geld uit omdat
een weg ten oosten van het spoor twee onderdoorgangen vergt om op de Goudse Schouw
uit te komen. Dit geld kan nu in natuur en recreatie worden gestopt. Daar heeft de hele regio
wat aan. Bovendien wordt met deze variant ook de zojuist aangelegde Verlengde Roemer
veel beter benut,

Met vriendelijke groet;
Namens alle ondertekenaa
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Afb ía /í b Onlogische, tijdrovende routes naar N{ { richting LeidenlUtrecht "Optie 1"

Alb2al2b: Alternatieve route van westziide Boskoop naar Alphen aan de Rlin
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Van
Verzonden: zaterdag 12 december 2O2O L6:48
Aan
onderwerp: bezwaar tegen optie 1 BBG

Geachte heer / mevrouw,

Namens ruim tachtig inwoners van noordwest Boskoop maak ik bezwaar tegen optie 1 van de BBG. Zie onze
argumentatie en alternatieve route in de bijlage.

Graag vernemen wij de verdere inspraakmogelijkheden"

We verzoeken een bevestiging van ontvangst naar m'rj te versturen.

M et vriendelijke groet,

-

IIT
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Geachte bestuurders.

Het plan Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) zoekt naar een alternatieve ontsluiting voor de
Boskoopse Hefbrug. ln "Optie één" wordt een regionaaltracé voorgesteld over de Oude Wrjk
en het Jagerspad, vervolgens ergens door weidegebied naar de oversteek brj de N11 en
daarna door het industriegebied De Schans langs Suez en Zeeman (zie kaartje 1). Voor de
route naar Leiden wordt via stoplichten en twee rotondes aangesloten op de N11 bij de
Goudse Schouw. Het verkeer naar Utrecht moet zelfs via de hefbrug naar de N11!!! Zie
bijgaande kaartjes 1a en 1b.

Het is duidelijk dat deze tijdrovende "kruip-door-sluip-door" route het probleem van de
hefbrug in Boskoop niét oplost. Dit nog los van het feit dat de wegen door de Nessepolder en
het drukke industriegebied dit verkeer helemaal niet aankunnen! Het wegenstelsel van De
Nessepolder is gericht op het ontsluiten van een doodlopende polder voor lokaal verkeer en
is niet ingericht op een snelle doorvoer van regionaal verkeer.

Ruim tachtig inwoners (zie hieronder) van Noord West Boskoop maken daarom bezwaar
tegen deze route. Er ontstaat geen aanrijroute naar een in de toekomst aan te leggen
aquaduct dat eigenlijk de enige echte oplossing is voor het Oost West probleem in Boskoop.
Beter zou zijn het aquaduct juist nu aan te leggen zodat er geen geld verloren gaat met
slechte alternatieven !

We stellen twee alternatieve routes voor die wel soelaas kunnen bieden (zie kaartje 2a en
2b). Deze routes zullen ook weerstand oproepen maar bieden ook grote voordelen op
andere vlakken. Ze leiden in elk geval tot veel betere oplossingen met minder tijdverlies en
bieden een alternatief voor de route over de zwaar overbelast Zijde/hefbrug in Boskoop.
De alternatieve route loopt vanaf de Burgemeester Smitweg richting het spoor en kan op
twee manieren om het Zaanse Rietveld heen aangelegd worden (zie alternatief A en
alternatief B op het bijgaande kaartje).

Deze alternatieven worden gecombineerd met natuurontwikkeling en recreatieve
voorzieningen in dit gebied. Dat biedt ook de bewoners van Alphen aan de Rijn extra
mogelijkheden voor een "rondje om", sporten en recreatie. Natuurontwikkeling is onder
andere ook nodig voor het compenseren van het effect van de weg op het landschap en de
natuur. We achten natuurontwikkeling aansluitend op het Zaans Rietveld in dit gebied juist
heel goed mogelijk. Ook ontstaat op deze manier een aanrijroute naar een in de toekomst
aan te leggen aquaduct. Het is belangrijk dat wegaanleg en natuurontwikkeling als één
gebiedsproces wordt aangevlogen.

Door de weg aan de westkant van het spoor aan te houden, spaart men veel geld uit omdat
een weg ten oosten van het spoor twee onderdoorgangen vergt om op de Goudse Schouw
uit te komen. Dit geld kan nu in natuur en recreatie worden gestopt. Daar heeft de hele regio
wat aan. Bovendien wordt met deze variant ook de zojuist aangelegde Verlengde Roemer
veel beter benut.

Met vriendelijke groet;
Namens alle ondertekenaars 

-
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Afb Ía /íb Onloglsche, tijdrovende routes naar N11 richting LeidenlUtrecht "Optie í"

AÍb 2al2b: Alternatieve route van westzijde Boskoop naar Alphen aan de Rijn
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Van:

Verzonden: zondag 13 decembe r 2020 22:44

Onderwerp: lnbreng bewoners Brugweg Waddinxveen

Goedenavond,

Bijgevoegd stuur ik mede namens een aantal bewoners van de Brugweg in Waddinxveen mijn zienswijze ten aanzien van
de voorgestelde keuzeopties voor het oplossen van de verkeersproblematiek in ons gebied.

Vanzelfsprekend ben ik bereid deze zienswijze toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

1



B o;o
Beter Bereikbaar Gouwe

Goedendag,

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken te reageren op de keuzeopties die zijn gepresenteerd
voor een beter bereikbare gouwe.

Allereerst wil ik aangeven dat ik erg blij ben dat er serieus en integraal wordt gekeken naar de
verkeersproblematiek in dit gebied. lk heb veel waardering voor het gezamenlijke proces dat nu

wordt doorlopen en de mogelijkheden die er zijn voor participatie.

lk woon aan de Brugweg en wordt dagelijks geconfronteerd met de problemen die ontstaan door
verkeersproblemen omdat er op dit moment vanuit Reeuwijk geen goede ontsluiting bestaat. Mede
door de inspanningen van het Brugwegcomite weten we dat op onze weg dagelijks 3000
gemotoriseerde voertuigen voorbij komen waarvan ongeveer 190 vrachtwagens. De Brugweg is daar
totaal niet op berekend. Ook de aansluiting op de Henegouwerweg / de hefbrug is hier niet op
toegerust. Regelmatig loopt het verkeer volkomen vast en met deze intensiteit zorgt het voor alle

bewoners en de mensen die de Brugweg als ontsluiting gebruiken (omdat er geen goed alternatief is)

veel overlast, vertraging en ergernis. Gelet op de vele fietsers (1900 per dagl) onder wie veel
scholieren.

Gezien de uitbreiding van Reeuwijk zal deze problematÍek de komende jaren toenemen

lk zie in uw plannen dat bij sommige pakketten een oplossing is ingetekend in de vorm van een
ontsluiting (W24) richting de A12. lk heb daar de volgende opmerkingen bij:

1. lk zie dat er in de plannen nauwelijks aandacht is voor de problematiek op de Brugweg terwijl deze

toch als ernstig en urgent moet worden gekenschetst.

2. Het valt mij op dat de ontsluitingsoptie W24 niet in alle keuzepakketten staat ingetekend. Dat is
voor mij onbegr'rjpelijk aangezien het in alle situaties zo zou moeten zijn dat er een goede, andere
ontsluitingsroute komt voor Reeuwijk.

3. Elke nieuwe ontsluitingsroute zal nieuw verkeer aantrekken. Dat is bij de W2a optie niet anders.
Het zal dus nodig zijn sluipverkeer tegen te gaan. Dat is een absolute randvoorwaarde bij deze optie.
lk ben bl'rj te zien dat hier aandacht voor is in uw plannen. Ook zie ik dat hier een afweging nodig is

tussen bereikbaarheid voor Reeuwijk richting het westen/de Henegouwerweg en het belang van
behoud van het polderkarakter van de smalle wegen vanuit Reeuwijk die kant op
(Zwarteweg/Brugweg en Kaagjesland/Nieuweweg). Het mag duidelijk z'rjn dat bewoners aan deze

wegen een duidelijke voorkeur hebben voor het laatste. Dit betekent dat dat behoud van het
landelijke karakter voorop dient te staan. Een afsluiting aan het eind van de Zwarteweg in combinatie
met een vlotte ontsluiting richting de A1.2 conform W24 past hier het beste bij. Met deze combinatie
is de optimale afweging mogelijk tussen bereikbaarheid en behoud van het landelijke karakter van
het gebied.

lk zend u deze reactie mede namens:



i (, -, í_j
i..
f'- I

lk wens u veel wijsheid bij de aankomende besluitvorming. Voor vragen kunt u uiteraard contact met
míj opnemen.

Met vriendelijke groeten,

j

I
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Van
Verzonden: maandag 14 december 2A2O L5:L7

Aan:I
Ondenrverp: Reactie PZH

Mijne heren,

ln bijlage doe ik u hierbij toekomen onze reactie op de pakketten , m.n. pakket 5

Boog en Parallel.

Uw reactie zien wij t.z.t. gaarne tegemoet.

Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware,
www.avast.com

Met vriendelijke groet,

E

{ovost

1
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Beter Bereikhaar Gouwe (PZH) 74 december 2020

Mijne Heren,

Onder dankzegging van de toezending van de pakketten, de bijbehorende documenten en de
Nieuwsbrief no.11 van 27 november j.1., berichten wij u dat ons het pakket 5 "Boog en Parallel"
d raagvla k "Bodengravenboog" het meest a a nspreekt.

Toelichting:
Met name de parollelstructuur kan bijdragen een oplossíng te vinden voor de overlast van
gemotoriseerd verkeer op de Bodegraafsestraatweg in Gouda.
Toegestaan op een stodsstroat zijn, zoals u weet, 10.000 - 1"5.000 autobewegingen
(mvt/etm.), maar op dit moment passeren er al i.9.000 (mvt/etm.), auto's, vrachtauto's en
landbouwvoertuigen de woningen aan de Bodegraafsestraatweg en bij gewijzigd verkeersbeleid zal
dit nog verder toenemen met 3200 mvt/etm. (Raodpleeg hiervoor uw notitie Verkeerskundige
doorrekening opties Beter Bereikbaar Gouwe, pagina 73 verkeerseffecten Bodegroven-Reeuwijk).

Veel woningen aan de Bodegraafsestraatweg dateren uit rond 1.935, de funderingen staan onder
druk van de vele trillingen en zullen dat nÍet veel langer uithouden.

Door de aanleg van de Bodengrovenboog zal er, bij ongewijzigd verkeersbeleid, meer verkeer
ontstaan op de Bodegraafsestraatweg, Joubertstraat en verder.

Maar het gaat ons er in het bijzonder om wat voor verkeer dat is. Vrachtverkeer en
Landbouwverkeer moeten nadrukkelijk worden geweerd.
En daar hiedt de pdrollelstructuur nu juist oplossingen.

Vrachtverkeer en landbouwverkeer dienen geleid te worden naar en over de Rondweg Gouda, ofwel
er dient een afslagverbod te komen richting Gouda vanaf het einde van de Reeuwijkse Randweg.
Alleen onder deze voorwaarden kan de Bewonersvereniging Bodegraafsestraatweg instemmen met
de aanleg van pakket 5 (Boog en parallelf.

Hoogachtend,

III rI

CC Gedeputeerdell
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Van
Verzonden: maandag 14 decembe r 2O2O L7 :17

CC:

Ondenuerp: Brief BBG

BesteJ!

zie bijgaande brief namens
Alvast een fijne Kerst en Jaarwisseling gewenst.

Met vriendelijke groet,

I
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Aan: Beter Bereikbaar Gouwe Waddinxveen, 15 december 2O2O

BesteII

Wij hebben ruim de tijd genomen om jullie " 5 pakketten" te bespreken, met de leden van ons
comité, met medebewoners van de Brugweg maar ook met de andere partijen in het hele gebied.

De 5 pakketten adresseren elk maatregelen in verschillende gebieden. Direct of indirect zullen ze
allemaal wel ergens de problematiek van ons gebied (ZO kwadrant) beïnvloeden. voor wat betreft
maatregelen die direct ons gebied betreffen kunnen wij ons prima een mening vormen, over
maatregelen die buiten ons gebied liggen (Hazerswoude -Dorp, Noordelijk Boskoop e.d.) kunnen
anderen dat veel beter. Wíj zullen ons in deze reactie dan ook beperken tot die aspecten welke wij
voor ons gebied als belangrijk zien, te weten de Bodegravenboog (belangrijk voor onze inwoners en
bedrijven in combinatie met een ontsluitingsweg) en W24, Deze zitten allebei in pakket 4, in pakket 3
zit de Bodegravenboog niet, deze valt voor ons dan ook af.

Hoewel ons overall standpunt jullie zonder enige tw'rjfel al duidelijk is, willen wij toch een
aanvullende reactie geven over hoe wij kijken naar een aantal zaken, waarbij de focus ligt op W24.
Dat betreft dan naast de mogelijkheid van alternatieven ook de belangrijkheid van randvoorwaarden,
zodat een ontsluitingsweg voor iedereen in het ZO kwadrant een grote stap voorwaarts is, niet een
verslechtering. Hiernaast de relatie van het fietsverkeer met natuur en recreatie en als laatste het
belang en de urgentie van de maatregel W24 voor ons bij de BBG.

Over W24 hebben wij de navolgende opmerkingen

Wij hebben in de gesprekken dit jaar met de overige partijen in het ZO kwadrant geconstateerd
dat vrijwel allen een alternatieve ontsluiting essentieel vinden (zie brÍef ZO kwadrant van 10
april). Door ons als Brugwegcomité is in die gesprekken gesteld dat de locatie waar die
ontsluiting moet komen voor ons van minder belang is, als deze er maar komt. Vanuit met narne
VORT en Reeuwijk-Dorp is echter aangedrongen op een ontsluiting zoals deze nu als W24 is
ingetekend. Wij kunnen ons voorstellen dat mogelijk nog meer draagvlak is te vinden indien de
ontsluitingsweg wat noordelijker wordt ingepland, dus wat meer op de Reewal richting Reeuwijk-
Dorp. Daarmee is de ontsluiting ook dichter bij de industrie van Reeuwijk-Dorp. Maar wellicht zijn
er ook andere alternatieven mogelijk waarmee er maximaal draagvlak ontstaat. Uiteraard
kunnen wij de planologische consequenties, en daarmee de haalbaarheid, van een alternatief
niet beoordelen, maar toch geven wij jullie graag in overweging om deze gedachte mee te
nemen,

Het is essentieel om te benadrukken dat er door de aanleg van een ontsluitingsweg geen
toename mag zijn van nadelige effecten, een ontsluitingsweg moet problemen oplossen, niet
creëren. Dat betekent dat, zoals jullie in je voorstellen ook al aangeven, verkeersmaatregelen van
groot belang zíjn om zeker te stellen dat er geen (extra) sluipverkeer komt op wegen zoals
Bloemendaalseweg, Nieuwdorperweg of Brugweg zelf. Maar bij voorkeur ook dusdanige
maatregelen dat er voor het niet-vrachtverkeer (de bewoners van het hele gebied) geen onnodig
grote stukken omrijden nodig zal zijn. welke maatregelen dat moeten zijn zullen
verkeersdeskundigen in een latere fase moeten uitwerken, die kunnen dat zonder twijfel heel
goed. Maar voor het draagvlak van het totale Bebied is dit een heel belangrijk aspect.

ln het Mobiliteitsplan 2OI3-202A en de Fietsvisie 2020 is aangegeven dat de Gouda-Waddinxveen
fietsroute (over Bloemendaalseweg, Baarsjeskade en Brugweg) een belangrijke fietsroute is

a

a

a



(1.920 fietsers per etmaal). Deze fietsroute zien wij níet meer terug in de pakketten. Maar deze

fietsroute is er en die zal er ook echt blijven en het fietsverkeer via deze route zal niet afnemen.

ln combinatie met een ontsluiting (W24) en de daarmee in te stellen verkeersmaatregelen is

deze fietsroute met een heel beperkt budget om te vormen naar een route waar het fietsverkeer

de belangrijkste gebruiker zal zijn. Hierdoor neemt de recreatieve functie van het gebied toe

maar verbeteren ook de milieu- en natuurwaarden. lmmers het gemotoriseerde verkeer zal nu

voor een fors deel langs de kortste weg het gebied verlaten i.p.v. door het hele gebied hun weg

te zoeken. Onze suggestie is dan ook om de huÍdige en dan ook de toekomstige mogelijkheden

van deze fietsroute mee te nemen in jullie overwegingen.

Als laatste willen wij de urgentie van de gebiedsproblematiek benadrukken. De verkeersproblemen

spelen al tientallen jaren en zijn al vele malen door de bewoners geadresseerd bij de Gemeente

Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. Daar zijn goede gesprekken over geweest, met toezeggingen

voor budget, met toezeggingen voor maatregelen e.d. Maar in de praktijk is het meeste een stille

dood gestorven. Door wisselíng van Gemeenteraden, door budgetproblemen, door sterk lobbywerk

van tegenstanders en nog veel meer. Daarmee is in deze decennia aangetoond dat de Gemeentes

Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk het onderlíng door de tegengestelde belangen niet kunnen

oplossen. Een oplossing aangereikt door de Provincie (via BBG) zien wij wel als haalbaar. Met de BBG

voorstellen is er nu een historische kans om de verkeersproblemen in het hele gebied definitief op te

lossen, Wij verzoeken jullie dan ook om de unieke kans op een structurele oplossing voor het hele ZO

kwadrant en daarmee ook de Brugweg/Zwarteweg met de urgentie die het verdiend mee te nemen.

Wij hopen hiermee onze standpunten helder te hebben weerge8even. Veel succes met de verdere

uitwerking van de zonder enige twijfel vele reacties die jullie hebben ontvangen. Ondanks die drukte

en de corona-perikelen toch fijne feestdagen en wij wensen jullie een succesvol, maar bovenal

gezond 2021.

Met vriendelijke groet,

I

bosz
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Van:
Verzonden: maandag 14 december 2O2O27:OS

Aan:
Onderwerp: Verbetering OV

Beste leden van de projectgroep,

Hierbíj te elfder ure nog een reactie van míj met betrekking tot verbetering van het openbaar vervoer ín de regio,

Met vriendelijke groet,

I
Verzonden vanuit Mailvoor Windows 10

l"lQ Virusvrij. www.avast.com

1
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Waddinxveen

14 december 2020

Geacht projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

ln uw presentatie over de 5 opties heb ik een voorstel tot een daadwerkelijke verbetering van het
openbaar vervoer in de regio gemist. Toch bestaat er mijn inziens een goede mogelijkheid het
kwaliteits nivea u f li nk te verbeteren zonder noemenswaa rdige kosten.

Het gaat om het volgende;

De R-netverbinding tussen Gouda en Alphen functioneert goed na de frequentieverhoging en de

verbeteringen en uitbreidingen van de stations.

Er kleeft echter een nadeel aan de invoering van het R-net. Vóór de invoering van deze R-

netverbinding konden reizigers uit Gouda, Waddinxveen en Boskoop tÍjdens de spitsuren over Alphen

reizen naar Leiden zonder overstap.

Die rechtstreekse verbinding is er niet meer. De betreffende reizigers moeten altijd overstappen in
Alphen. Het is bekend dat een overstap een flinke weerstand oplevert voor het gebruikvan het

openbaar vervoer. Hoe korter de totale reisafstand hoe groter de weerstand als gevolg van een

overstap. Een deel van de potentiële reizigers zal dan voor de auto kiezen. Dit effect is groter

wanneer de reiziger in Leiden ook nog moet overstappen.

ln een normale situatie (dus geen covid 19) rijdt het R-net op werkdagen ieder kwartier. ln Alphen
vertrekken tijdens de brede spitsuren 4 treinen per uur naar Leiden, 2 lC's vanuit Utrecht en

tussendoor 2 pendeltreinen tussen Alphen en Leiden. Totaal een kwartierdienst dus.

Mijn vraag is waarom het R-net niet gekoppeld kan worden aan de pendeltreinen, zodat er ieder half
uur een directe verbinding (dus zonder overstap) met Leiden ontstaat. Het kost mijns inziens geen

materieel maar levert ongetwijfeld veel meer reizigers (=minder auto's) op.

lk vermoed dat de overstap in de verbinding Gouda - Leiden is ingebracht vanwege de 'special

branding' R-net. Waarom dan de pendeltreinen ook niet tot het R-net toelaten? lk weet wel dat aan

het R-net bepaalde eisen zijn gesteld, zoals minimaal 4 ritten per uur per richting. Maar deze eisen

zijn opgesteld om het OV te verbeteren, niet om de kwaliteit te verminderen zoals nu gebeurt met de
gedwongen overstap in Alphen.

Het zou toch mooi als deze treindienst in het R-net vanuit Gouda, Waddinxveen, Boskoop en

Alphen/Rijn wordt aangesloten op het uitgebreide netwerk van R-netbussen op station Leiden

Tenslotte; voor station Hazerswoude-Koudekerk is inmiddels 80 mln beschikbaar gesteld. Dat

onderstreept de regionale betekenis van die verbinding.

Met vriendelij ke groet,
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Verzonden: maandag 14 december 2OZO22:34

Onderwerp: Zienswijze BBG varianten

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stuur ik u namens de bewoners van het Buurtschap Westeinde, bewonersoverleg plan Zuid, bewonsers van
de Weidelanden en agrariërs ten westen van Hazerswoude onze reactie op de vijf mogelijke pakketten met
maatregelen voor wegen in het gebied van Beter Bereikbaar Gouwe, die in het webinar van 24 november jl. zijn
toegeticht. De inhoud van de bijlage spreekt voor zich.

Vrgr
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Reactie op de vijf BBG varianten: Vertrekpunten en oplossingen

Als hebben we ons verdiept in de vijf gepresenteerde BBG varianten

waarover we graag onze zienwijze met u delen

Deze zienswijze wordt mede ondertekend d

Vertrekpunten

a

We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat de wegen in onze regio worden gebruikt

om ons gebied te doorkruisen naar bestemmingen buiten ons gebied. Daarom dient

het hoofdwegennet optimaal te functioneren en voldoende capaciteit te hebben.

Voor ons bestaat het hoofdwegennet uit de AL2, A4 en N11

Neem zoveel mogelijk maatregelen die geen extra asfalt vragen zoals:

o Ontmoediging van gebruik van routes.

o Zorgen voor meer capaciteit van bestaande infrastructuur en het

o Wegnemen van knelpunten.

We verwachten ook dat Covid 19 een blijvende impact zal hebben. Ook na Covid 19

zal er meer vanuit thuis worden gewerkt en meer online worden vergadert. Het

wegennet zal dus blijvend minder belast worden dan nu het geval is.

Daar waar de oorzaak ligt van de verkeersoverlast moet deze ook zoveel mogelijk

worden opgelost.

De maatregelen mogen niet gepaard gaan met een (sterk) aanzuigende werking van

verkeer van elders, buiten het BBG gebied.

Als er toch besloten moet worden om extra asfalt aan te leggen moet gekozen

worden voor de beste oplossing. Dus oplossingen die geen extra aanzuigende

werking veroorzaken, die voor maximale verkeersontlasting zorgen en in de directe

omgeving daar waar de verkeersdrukte zijn oorsprong heeft.

a

a

t

a

Oplossingen

Op basis van deze vertrekpunten komen we tot de volgende (combinatie)van oplossingen:

Prioriteit 1: lnvesteer in de eerste plaats in de versterking van het hoofdwegennet,

Voor ons gebied betreft dit de Bodegravenboog. ln combinatie met het blijvende

"Covid effect" op de verkeersdrukte zou deze optie in combinatie met lokale

maatregelen te overwegen zijn.

Wij hechten veel belang aan een robuuste oplossing te komen voor zowel Boskoop

als Hazerswoude-Dorp. Die robuuste oplossing is een rechtstreekse verbinding tussen

de verlengde Bentwoudlaan/ruaSS en de N11, met directe aansluiting op NL1 en die

ook de mogelijkheid biedt om op termijn aan te sluiten op een extra oeververbinding
(Aquaduct). Deze moet in onze ogen worden aangelegd met de minst mogelijke

impact op natuur en leefbaarheid. Het is ons bekend dat een rechtstreekse

t
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verbinding naar de N11 prioriteit 1 is voor Boskoop. De verschillende groeperingen

zien een westelijke of oostelijke randweg om Hazerswoude heen totaal niet zitten,
omdat het voor hun niets oplost. De cijfers van BBG tonen dit klip en klaar aan. De

omweg die het verkeer uit Boskoop langs Hazerswoude-Dorp moet maken bedraagt
maar liefst 21 km. Deze rechtstreekse variant biedt bovendien een goede ontsluiting
van het lCTterrein en een unieke kans tot een oplossing waar in onze ogen geheel

Boskoop en Hazerswoude achter kunnen staan.

De tweede optie zou voor ons een tunnelof tunnelbak in Hazerswoude Dorp zijn.

Hiervoor is geen extra asfalt nodig en kunnen de polders hun open karakter

behouden.

Tenslotte willen wij nog aangeven waarom een westelijke randweg bij Hazerswoude-

Dorp voor ons geen optie is,

Een westelijke randweg om Hazerswoude-Dorp raakt de bewoners en de

boerengemeenschap aan de westkant van het Dorp heel hard. De continuiïeit van

vitale agrarische bedrijven met jonge ondernemers en hun gezinnen staat op het
spel. De schade, veroorzaakt door een doorsnijding van hun percelen, is dusdanig

ingrijpend dat de noodzaak tot bedrijfsverplaatsing het gevolg zalzijn.

Een westelijke randweg lost de verkeersproblemen binnen BBG niet op zoals we

hierboven al hebben aangegeven. Een westelijke randweg trekt bovendien veel extra

doorgaand verkeer van buiten de regio aan en maakt zo het probleem alleen maar

groter. Het is de variant met de meest aanzuigende werking van verkeer van elders.

Maatregelen die extra verkeer aanzuigen is iets wat we nu juist niet moeten willen.
Het zou immers te gek zijn als bijvoorbeeld het vrachtverkeer vanaf distributiecentra
bij Zoetermeer ons gebied gebruikt om naar elders te gaan. De distributiecentra
staan niet voor niets langs de A12 en het vrachtverkeer dient deze snelweg te
benutten. Bovendien verwachten we dat een westelijke Randweg alleen maar

opstoppingen boven Hazerswoude-Dorp bij de aansluitingen met de Gemene weg en

de N11. veroorzaakt.

a

a

a Een westelijke randweg conflicteert met de door het Rijk geïnvesteerde honderden

miljoenen euro's in de (verlengde) HSL-tunnel onder het gebied ten westen en

noorden van HWD. Dit is gedaan om het karakter van het Groene Hart te behouden

en om de aaneengesloten karakteristieke lintbebouwing van het Westeinde te
ontzien. Bovendien is het gebied ten noorden van het Westeinde een door de

provincie aangewezen Stiltegebied. Het Natura 2000 gebied De Wilck wordt
uitgebreid en verdient een gedegen buffer. We weten inmiddels dat stikstof en

natuur niet samengaan.

Er liggen ten westen van Hazerswoude-Dorp een kerosine leiding, gasleidingen,

hoogspanningsverbindingen (boven- en ondergronds), en de Rijksstructuurvisie

Buisleidingen is hier van toepassing. Dat betekent dat het Rijk ruimte claimt voor

a
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aanleg van toekomstige gas-, waterstof- of andere leidingen. Bovendien maakt dit
een gewestelijke randweg veel duurder en het is iiberhaupt twijfelachtig of een weg
daar mogel'rjk is.

Een ogenschijnlijk goedkopere Westelijke randweg, die niets oplost, is duurkoop. Maar
omdat niet alle kosten inzichtelijk gemaakt zijn kunnen de verschillende opties niet goed
vergeleken worden en een basis voor besluitvorming zijn.

Wij missen een aantal posten in de berekeningen, zoals een ongelíjkvloerse kruising bij het
Westeinde, een betere aansluiting van de N209 op de N11, een aantal ongelijkvloerse
doorgangen voor de agrarische bedrijven, een brug b'rj de aansluiting op de N209 en de
kosten die moeten worden gemaakt vanwege de vele leidingen die daar ondergronds liggen
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Van:
Verzonden: maandag 14 december 2O2O22:L5

CC:

Onderwerp: Beter Bereikbaar Gouwe: zienswijze op Boog en Noord

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij wil ik mij zienswijze geven op het pakket 'Boog en Noord'. ln de bijlage treft u mijn onderbouwing
aan.

Mocht u nog een nadere toelichting willen dan kunt u mij bereiken op onderstaand nummer.

Met vriendelijke groet,

Ir
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ZienswiJze voor optle Boog en Noord

Datum: 14-12-2020

Naar aanleiding van de presentatie en berichtgeving over het project Beter Bereikbaar 6ouwe wil ik

hierbij graag mijn zienswijze geven op het pakket Boog en Noord.

Vanuit het project wordt gestuurd op een budget van 50 miljoen euro. Het sturen op budget geeft op

voorhand niet het vertrouwen in een oplossing, die de problematiek van de omgeving gaat oplossen.

Êr wordt nu gesproken over 5 mogelijke pakketten, die allen maar een deel van de problematiek

bereiken.

Waarom wordt er niet een totaaloplossing bedacht en vanuit het totaalplan geprioriteerd en

gerealiseerd? Een totaalplan zal waarschijnlijk veel langer gaan duren, maar wel oplossingen gaan

bieden.

lk wil de problematiek en bezwaren in het pakket Boog en Noord graag benoemen.

Route Boog en Noord

W?'!a$
Za,tnhmA * .arv, tóudr

De route maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande wegen. Mogelijke opties hiervoor uit het
rapport'keuzeopties BBG' sept 2020)

a, Route noord voert nu over Roemer, Loeteweg, Paddegat, spoortunnel, Oude wijk,

Jagerspad , Baanwegsekade langs het spoor naar de schans (route 1)

b. Of deze route gaatvia Laag Boskoop spoortunnel, Paddegat, Oude wijk, Jagerspad,

Baanwegsekade langs het spoor naar de schans (2J

Problematiek route 1:

- Loeteweg is verboden voor vrachtwagens
- Loeteweg is net opgeknapt en ongeschikt gemaakt voor vrachtverkeer (4,5, breed gemaakt

met uitwijkplaatsen). Daarnaast staan de huizen op de Loeteweg op 5 meter van de weg

1-

l6É

&.àtÈni..00I

t

Êt n.ld

víaairo
O*lhr6

iq$lt
i

I

fso.,t{'ítdt
t.

Ír[.9]'\\



"í'e 
C, br O oys

(zuidkant). Momenteel staan de huizen al te schudden bij zwaar verkeer- Wanneer de

Loeteweg in de route wordt opgenomen zal deze verbreed moeten worden en komt er een

drukke weg vlak langs hulzen. Dit resulteert in claíms vanwege waardevermindering van
woningen en planschade van eigenaren.
Loeteweg is een drukke weg voor fiets- wandelverkeer.
Loeteweg is in gebruik door veel plaatselijk boomkewekerij verkeer (heftruck / laden / lossen

op de weg. Dit zorgt voor vele opstoppingen als hier een ontsluÍtingsweg overheen komt.
Tunnel onder het spoor b'rj het paddegat is eÍg duur.

Fiquur 7. Loeteweg in 2020 nd opknopbewt

Problematiek route 2:

Route is niet logisch en gaat langs een woonwijk (Spoorhaven)

Het paddegat is bij de Spoorhaven 3okm zone

De ijsbaan ligt langs deze route. Bij openstelling ís het momenteel al een opstopping door de

auto's die langs de weg parkeren.

Tevens ís een tunnel onder het spoor bij het Laag Boskoop erg duur.

2- Verbetervoorstel voor Boog en Noord

Als verbetervoorstel voor de routes 1 en 2 stel ik voor:

Een verbinding vanaf verlengde Roemer - Burgemeester Smitweg - via nieuw aan te leggen weg

paralel aan Spijkerboor (aan westkant van de spoorlijn. (zie figuur 4, blauwe lijn)

Voordelen:

Er wordt gebruikt gemaakt van bestaande wegen die geschikt zijn voor alle verkeer
Er wordt een nieuwe weg aangelegd, geschikt voor alle verkeer.

Geen spoortunnels nodig
Aansluiten op bestaande viaduct N11 bij Archeon
Slechts een deel van het'natuurgebied'wordt doorkruist. Het natuurgebied is destijds
aangelegd als compensatie voor de N11, wederom kan voor een nieuwe weg/aansluiting als

compensatie op een andere plek natuurgebied worden gerealíseerd.
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Figuur 2. Spijketbooí: is dif'natuur' ?

Figuur 3. dwasveld: ís tlit'nutuur'?

FigLtLr 4. Voorstel vetbeterde route ipv Loet?weg

Verder wil ik nog opmerken dat bij alle vijf de pakketten alleen wordt vermeld wat het kost om het

pakket aan te leggen. lk mis hierin de kosten voor planschade (claims), onderhoudskosten, en

waardevermindering voor de omgeving.
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Van: Het Molenberaad
Verzonden: maandag 14 december 2O2022:4I
Aan:
Ondenrerp: Reactie op de 5 opties

Geacht projectteam,

In de bijlage treft u de reactie aan van Het Molenberaad op de door u gepresenteerde 5 opties.

Met vriendelijke groet,

Het Molenberaad
Coolitie von verenigingen
Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden
Vereniging Natuurbe houd G roenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.
Vereniging Vrienden van het Bentwoud

x
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Geacht Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

Zoetermeer, 14 december 2020

Graag willen wij, als Molenberaad, en de daarin afzonderlijke verenigingen, reageren op hoofdlijnen op de

door u gepresenteerde keuzepakketten,

Op de eerste plaats het proces

Er wordt uitvoerig betoogd dat er zowel een noord-zuid als een oost-west knelpunt bestaat. Dan is het

ontbreken van een zo noodzakelijke oost-westverbinding verbazingwekkend. Hier wreekt zich weer het

omgekeerde proces dat de Provincie klaarblijkelijk graag wil hanteren: eerst de N207 Zuid aanleggen als

korte termijn maatregel, dan middellange termijn oplossingen in beeld brengen met BBG en ten slotte

maar eens zien of daar nog een eindplaatje van te maken is voor de lange termijn. Gebruikelijk en veel

zinvoller is dat eerst overeenstemming wordt bereikt over een eindbeeld. Wanneer dat op brede steun

kan rekenen en wordt vastgesteld, kunnen de onderdelen hiervan successievelijk ingevuld worden,

afhankelijk van prioriteit en budget. Ondanks de begrenzing van 50 mln voor de BBG opties is er kennelijk

ruimte genomen om voorstellen te doen die daar ver bovenuit gaan. Het budget voor de opties loopt op

tot ca. 83 mln (optie 3) waarvan 65 mln voor de regionale auto infrastructuur. Dit budget is ook nog

exclusief de kosten voor de aanleg van de N207 Zuid. Uit dit oogpunt bezien blijven wij er dan ook op

hameren nog eens goed naar effecten van de aanleg van de N207 Zuid te kijken. Het zou van moed

getuigen als de provincie, ondanks het genomen besluit, de heroverweging over de inzet van de

beschikbare middelen voor de N207 Zuid ter hand zou nemen. Een heldere motivatie naar Staten en

Gemeenteraden - en niet alleen een "er is in 2018 een besluit genomen...." - mag van de bestuurders in de

BAG minimaal worden verwacht. lnwonersvan Hazerswoude-Dorp en Boskoop hebben daar recht op,

want het zicht op oplossingen van dringender problemen, zoals de hefbrug Boskoop en de N209 door

Hazerswoude-Dorp moet er op korte termijn zijn.

lndien er valide argumenten daartoe zouden zijn of komen - en nogmaals: daar zijn we heel nieuwsgierig

naar - kan de N207 Zuid in het eindbeeld voorkomen, maar dan toch pas nadat de échte knelpunten zijn

weggenomen, Nu blokkeert een "korte termijn maatregel" goede middellange en lange termijn
oplossingen.

Op de tweede plaats de wijze waarop de verkeerscijfers worden gepresenteerd.

De groei en afname van het verkeer worden voor 2030 per optie vergeleken met referentie 2030 (niets

doen, alleen de aanleg van de N207 Zuid). Soms wordt de indruk gewekt dat de verkeersdruk afneemt,

terwijl die ten opzichte van de hÍidige situatie toeneemt. Wij vinden dat een onjuiste voorstelling van

zaken en maken er bezwaartegen dat deze gegevens niet expliciet aan de leden van Staten en

Gemeenteraden en aan de burgers zijn verstrekt.

Onbegrijpelijk is ook de wijze waarop optie 3 in een extra gunstig daglicht wordt gesteld. ln deze optie zijn

verkeersbeperkende maatregelen in Hazerswoude-Dorp opgenomen, terwijl deze maatregelen niet zijn

opgenomen voor de opties 2 en 4 (westelijke en oostelijke rondweg Hazerswoude-Dorp).

Op de derde plaats de systematiek van de opties.

Ondanks dat in de stukken en in de communicatie is gewezen op het feit dat de opties niet in beton

gegoten zijn en dat het mogelijk is om aanpassingen oftoevoegingen op te voeren, geeft de

gedeputeerde in de Statencommissievergadering aan dat het toch wel de voorkeur heeft om één van de

opties te kiezen. lets heel anders inbrengen is kennelijk niet echt wenselijk. Dat betekent dat de BAG

zichzelf tekort doet, omdat daarmee andere, iets meer afwijkende opties buiten de deur worden

gehouden. Dit is in onze ogen een kenmerk van verkokerd denken, Er wordt geen ruimte geboden aan

voortschrijdend inzicht.
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Voorts willen wij kort ingaan op de gepresenteerde opties:

Optie 1.

Deze optie is ingegeven door de wens om Bodegraven ten westen van de Gouwe een betere aansluiting te
geven in noordelijke richting. Hoewel vormgegeven als 60 km/h weg is het gebruik van bestaande wegen

voor een heel nieuwe ontsluiting richting Alphen riskant. De twee ongelijkvloerse kruisingen met het

spoor kosten veel geld, en uiteindelijk wordt Boskoop noord ten oosten van de Gouwe niet verbonden

met de westzijde.

De weg verleggen naar de westkant van het spoor brengt grote schade aan het NNN-gebied, zeker

wanneer de weg rechtstreeks op de Goudse Schouw wordt aangesloten. Ook dan ontstaat een

doorgaande route die vanuit het zuiden veel extra verkeer aantrekt. Uiteindelijk is de bijdrage aan het

knelpunt Boskoop nihil en kan beter worden doorgepakt door aanleg van een aquaduct. (zie ook onder

Boskoop). Samengevat: wij wijzen deze optie af.

Optie 2.

ln Hazerswoude-Dorp móet wat gebeuren. ln 2030 is het verkeer op de N209 in het dorp met bijna 50%

toegenomen als gevolg van de autonome verkeersgroei en de aangelegde N207 Zuid, Alle maatregelen

die in het PIP N207 Zuid zijn voorgesteld in het dorp zijn lapmiddelen ten faveure van het doorgaand

verkeer en ten nadele van de inwoners. Er is niet aangetoond dat deze enorme verkeersgroei zonder

effecten blijft voor de bevolking van Hazerswoude-Dorp, en al helemaal niet voor de inwoners in de

omgeving van de N209.

Het Molenberaad heeft gerekend aan de westelijke randweg maar wij wijzen een nieuwe weg door het

landelijk gebied af. Er lijkt nu ook dat daar in Hazerswoude-Dorp geen draagvlak voor te vinden is. Het

Molenberaad vindt een tunnel of een lange onderdoorgang in het dorp de enige haalbare optie. We

realiseren ons dat er tijdens de bouw de nodige hinder zal ontstaan, maar met uitzicht op een definitieve
oplossing is dit beter te verdragen dan een reeks van tijdelijke ingrepen die uiteindelijk niets oplossen.

Natuurlijk zijn er zoals bij iedere optie technische uitdagingen. ln Broek in Waterland, een vergelijkbare

situatie, pakt men dit voortvarend aan. ln samenspraak met de aanwonenden wordt gewerkt aan een

constructie waarbij de hinder voor de omgeving tijdens en na de bouw tot een minimum wordt beperkt.

Daar wordt voor een ongelijkvloerse oplossing 35 miljoen euro berekend.

Optie 3.

De weg door het Rietveld, zonder Bodegravenboog gaat in tegen alle principes die in de documenten

worden beleden. De optie brengt veel meer doorgaand verkeer in de regio, doorkruist een prachtig

landelijk gebied en tast het Spookverlaat aan dat notabene door de Provincie zelf als Natuur Netwerk

Nederland gebied is aangewezen. Om enigszins tegemoet te komen aan deze bezwaren wordt gedacht

aan een verdiepte ligging, wat de aanleg van deze weg erg duur maakt (50 mln.+).

Wij vinden het onbegr'rjpelijk dat de BAG juist ook deze weg als optie heeft meegenomen, De vraag is in

hoeverre zoveel extra verkeer voor Waddinxveen Zuid nog aan de milieunormen voldoet. Ook hieruit
blijkt dat het PIP/MER N207 Zuid voorbarig is gepresenteerd.

Met optie 3 wordt het lastiger om later nog een oost-westverbinding ten noorden van Boskoop te
realiseren, waardoor de weg door het Gouwebos weer in zicht komt. Verkeerskundig een slechte

oplossing en maatschappelijk onacceptabel.

ln deze optie is de Bodegravenboog niet meegenomen. De regio loopt het risico dat het Rijk hierdoor veel

minder prioriteit aan deze verbinding zal geven. Dat de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk met de ellende

op de N459 blijft zitten, daaraan wordt in optie 3 voorbijgegaan,

Optie 4.

Zie de reactie bij optie 2. Een oostelijke randweg is ten opzichte van de westel'rjke randweg complexer,

duurder en raakt het Rietveld. Dus, zoals al eerder is geconstateerd, niet doen.
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Optie 5.

Het Molenberaad steunt àlle maatregelen die leiden tot minder (doorgaand) verkeer in de regio. lndien

blijkt dat een parallelstructuur in aanvulling op de Bodengravenboog daarbij helpt, zijn we er niet tegen,

zolang deze maatregel een oplossing voor Hazerswoude en Boskoop financieel niet in de weg staat.

Boskoop

Het Molenberaad vindt het onacceptabel dat voor Boskoop geen oplossing wordt geboden. Evenals voor
Hazerswoude-Dorp móet hier op korte termijn een oplossing komen. De oude hefbrug kan het vele

verkeer niet meer aan en zal vaak in onderhoud moeten. De Zijde is overbelast en voor fietsers gevaarlijk.

Wij horen van provinciezijde dat de N207 Zuid een oplossing biedt voor Boskoop. Maar uit de

verkeersprognoses van de provincie zelf bl'ljk zelfs een toename op de hefbrug in 2030 vanTTo ,

Een aquaduct ten noorden van Boskoop zien wij als de beste oplossing. ln onze visie zou die als eerste

fase kunnen worden aangelegd met aansluiting op de N207 en de Halve Raak. Voor het vervolg van de

route aan de westzijde van de Gouwe in de richting van ITC en Boskoop zal, samen met de bewoners en

de bedrijven een passende oplossing gezocht moeten worden. Aangetoond is overigens dat naarmate het

aquaduct verder noordelijk wordt gesitueerd, de Zijde en de hefbrug er steeds minder van profiteren.

Maatregelen voor Openbaar vervoer en fiets
Het Molenberaad heeft zich nog niet expliciet uitgesproken voor verbeteringen, maar duidelijk zal zijn dat

elke maatregel die kan leiden tot afname van de (auto)verkeersdruk en verbetering van de

(fietslveiligheid in de regio door ons wordt gesteund.

Het Molenberaad stelt voor:

r Alle inspanningen richten op de Bodengravenboog.

r Een nieuw gedegen onderzoek naar de mogelijkheid voor een tunnel ofeen lange onderdoorgang

in de N209 door Hazerswoude-Dorp, en deze zo snel mogelijk aan te leggen zodat geen dure

tijdelijke maatregelen nodig zijn; liever iets later en dan meteen goed!

r Een onderzoek naar een faseringvoor de aanlegvan een aquaduct onder de Gouwe (fase 1) en

aansluitende wegen (fase 2).

r Een herziening van de verdeling van de budgetten voor de afzonderlijke projecten. Voor de

wegenbouw is in BBG-verband tot ca. 65 mln euro beschikbaar. Met de besparing van 13 mln

euro tijdelijke maatregelen in Hazerswoude-Dorp en het in tijd naar achteren schuiven van de

N207 Zuid, kunnen voldoende financiële middelen beschikbaar komen voor een bijdrage aan de

Bodegravenboog, de aanleg van een tunnel/lange onderdoorgang Hazerswoude-Dorp en een

aquaduct onder de Gouwe.

Met vriendelijke groet,

Namens Het Molenberaad,

- Het Molenberaad
Coa I itie van veren lg ln g e n
Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden
Vereniging Natuuóehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.
Vereniging Vrienden van het Bentwoud
www.Molenberaad.nl

X
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Van:
Verzonden: maandag 14 december 2O2O 22:54
Aan

Onderwerp: Reactie op de 5 pakketten

Hallo leden van BBG,

Bijgaande onze inbreng betreffende de uitgewerkte 5 pakketten

Met vriendelijk groeten

Vereniging Reeuwijk 1 DorpI-

-
Van:

Verzonden: vr'rjdag 27 novem be r 2O2O t4:25
Onderwerp: Nieuwsbrief 11 Beter Bereikbaar Gouwe 27 novembe r 2A20

Beste lezer,

Bijgoond treft u de nieuwsbrief Beter Bereikboor Gouwe von 27 november 202A.

Met vriendel'rjke groet,

Teom Beter Bereikboor Gouwe

o
*

beter oóetUaar GSUWê

s
beter bereikbaar Gtuwg

Nier.rwsbrief rrr. 11 - 27 no'rernber 20?0

*

Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe.
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Bewonersvereniging Reeuwii k één Dorp

Onze verenging heeft tot doel het behoud van het karakter en leefklimaat in en rond Reeuwijk-Dorp

Hierbij onze inbreng betreffende de voorgestelde pakketten van BBG.

lnwoners van ons dorp wonen of komen wonen voor de rust, ruimte en het dorpse karakter en

cultuur. Zij kiezen bewust voor een dorp en weten dat ze dan via poldenrveggetjes moeten rijden.

Reeuwijk-Dorp is goed en voldoende ontsloten. Voor auto's en fietsen hebben naar we naar alle

windrichtingen een ontsluitingsweg. Ook met wat extra nieuwbouw geldt nog steeds.

BBG voorqesteldg oakketten 3 en 4. voorstelextra ontsluitins Reeuwiik Doro (W24ï

Als we kijken over welke afstanden en ti.id we praten:

Met 3-5 minuten zijn we met de auto bij een snelweg of provinciale weg

Met 20-25 minuten zijn we met de fiets bii een goede trein en busverbinding

Ter vergelijk: vanuit de Goudse wijk Bloemendaal of Goverwelle, ben je met de auto gemiddeld meer

tijd kwijt om bij de snelweg te komen.

We wonen in een (nog) een mooi stukje Groene Hart. De bewoners waarderen de rust en ruimte

zeer in het dorp en kiezen bewust om hier te wonen en te blijven wonen. Dit geldt ook voor het

dorpse karakter en de dorpse sfeer. We wonen in een groene oase, tussen de uitdijende plaatsen om

ons heen, in geklemd tussen de N207, N1l en A12. De druk op dit groene gebied zalsteeds meer

toenemen, daar zullen we uiterst alert op moeten zijn en de ruimte en bestaande groen moeten

koesteren.
Er is veelgeïnvesteerd in een uniek fietspad, de Baarsjeskade. Dit loopt door een waardevol

weidelandschap, aan de ene zijde polder Reeuwijk en de andere zijde polder Bloemendaal.

Ook in deze polders is geïnvesteerd in behoud en bevordering van o.a. weidevogels en biodiversiteit'

Extra ontsluiting (W2a) trekt ook extra (vracht)verkeer en sluipverkeer aan.

Extra ontsluiting geeft de gelegenheid voor extra nieuwe ontwikkelingen van bedrijven en grotere

woonwijken in en rondom Reeuwijk Dorp. Waardoor rust, ruimte en het dorpse karakter sterk wordt

aangetast.
Extra ontsluiting geeft statistisch een evenredig verhoging van woninginbraken. Waar we nu door de

polderwegen en sociale controle relatief minder last van hebben

Extra ontsluiting geeft extra sluipverkeer en sluipverkeer vormt nu reeds veel overlast. Sluipverkeer

zoekt altijd zijn weg, is net als water en doordat we over een relatief klein gebied hebben, vrijwel niet

is in te schatten door welk model ook.

Bij het "pootje Tempel" zou het sluipverkeer ook zeer beperkt zijn volgens de modellen. Het

tegendeel is helaas werkelijkheid geworden.

Concentreer bedrijven daar waar een goede infrastructuur aanwezig is. Ga niet het stukje Groene

Hart wat er nog is, alsnog doorkruizen met grotere wegen voor enkele bedrijven. Dit zou permanent

gemeentelijk en provinciaal beleid moeten zijn. Dit voorkomt ook de zeer extra hoge kosten, die nu

gemaakt moeten worden om stuk gereden polderwegen steeds te moeten opknappen.

Tevens zal de verkeersveiligheid met minder vrachtverkeer verbeteren,
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De mobiliteit van mensen is aan het veranderen. Waardoor de verkeerbewegingen minder, maar ook
anders gaat worden. Door Corona is dit versneld.

De mensen gaan meer thuis werken. Gaan gerichter op pad, buiten de spits,

De huidige jeugd heeft minder behoefte aan het bezit van een eigen auto, kiezen voor flexibele
vervoer. De elektrische fietsen en andere vervoersmiddelen zoals deel auto's, zullen steeds meer
gebruikt gaan worden, als alternatief.

BBG voorrestelde pakket 5, doortrekken van de parallel structuur naar Gouda (W211

Ook het doortrekken van de parallel structuur, een brede 2-baansweg tussen Woerden en Gouda

vlak naast de A12 op Reeuwijks Dorp grondgebied, zal uitnodigen dat gebiedsvreemd verkeer en

sluipverkeer door het gebied gaat trekken, wat druk geeft op de huidige poldenruegen en de daarmee

veroorzaakte schade en gevaar.

De Bodegravenboog zal een bijdrage geven aan de doorstroming rondom ons gebied. Neven effecten
kunnen wij vooralsnog lastig in schatten. Maar door de snellere toestroom vanaf de N11 naar de
huidige A12, de verbreding zal file vorming bij o.a. het Gouwe aquaduct zo maar snel kunnen
gebeuren.

We verzoeken dat BBG ook breder kijkt naar mobiliteit, nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en

minder zou denken in asfaÍt automatisme.

Met vriendelijke groeten

Vereniging Reeuwijk 1 DorpIr
I
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Van: Bewonersvereniging Het Rietveld
Verzonden: dinsdag 15 decembe r 2O2O 15:4t
Aan:
Onderwerp: Re: reactie maatregelpakketten

gestil Als bijlage de aangekondigde reactie van de bewonersvereniging.
Met vriendelijke groet, !J!

Op di L5 dec.2020 om 1L:39 schreefbeterbereikbaargouwe

Prima, ik wacht het aí dank voor de melding.

M et vriendel'rjke groet,

Van: Bewonersvereniging Het Rietvetffi
Verzonden: maandag 14 december 2A2O23:59
Aan:IIm
Onderwerp: reactie maatregelpakketten

1.S.,

Gaarne hadden wij u onze reactie op de gepubliceerde pakketten vóór 15 december toegezonden, maar ik

constateer dat dat net niet haalbaar is. Wij hebben een aantal uren extra nodig, maar hechten er aan te melden dat
die brief u morgen zal bereiken.

Hoogachtend,

Namens het bestuur

Ir-
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Bewonersvereniging Het Rietveld
Voardorp inhet Groene Hart

tu 'J

Aan

Beter Bereikbaar Gouwe

14 december 2020

Reactie op documenten november (o.a.

maatregelpakketten)

I

L.S.,

Gaarne reageren wij als Bewonersvereniging het Rietveld op de begin november door Beter Bereikbaar
Gouwe gepresenteerde documenten - de maatregelenpakketten. Wij verwijzen daarbij ook naar onze
tezamen met de agrariërs langs het Spookverlaat en de Vogelwerkgroep verzonden reactie op de in
pakket 3 opgenomen alternatieve N209 (W18). ln deze brief gaan wij in op een aantal andere
pakketten en maken wij een aantal algemene opmerkingen naar aanleiding van de effectenrapportage
en de ruimtelijk-economische verkenning.

De maatregelenpakketten.

De Bodegraven-hoqs,

Vanuit de gedachte dat doorgaand verkeer de hoofdwegen moet kiezen in plaats van het gebied te
doorkruisen zien wij deze maatregel als een absolute noodzaak.

Pe maatregelen bil Hazerswoude-dorn

Tegen de noord-zuidroute (W18) hebben wij ons in de gezamenlijke brief met boeren en de

Vogelwerkgroep uitgesproken. W'rj hechten zeer aan het open en ongeschonden houden van het
landschap vooral ten noorden en oosten van Hazerswoude-Dorp. Dat open landschap draagt zeer blj
aan het gevoel dat men in Hazerswoude-Dorp plezierig en rustig woont. Randwegen zouden daaraan
zeer afbreuk doen. Er klinkt nu een sterk pleidooi voor het opnieuw ín beeld brengen van de tunnel als
fundamentele oplossing voor het verscheurde dorp. Wij sluiten ons daarbíj van harte aan. Als een
tunnel echt aantoonbaar onhaalbaar blijkt en er meer moet gebeuren dan maatregelen op korte
termijn dan is naar onze mening een westelijke randweg ivan de resterende 2 varianten uit de
pakketten) uít oogpunt van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie het minste schadelijk en

tegelíjkertíjd effectief. Een nadere uitwerking moet de keuze voor een van de randwegen misschien
onderbouwen. ln dat gevalvinden wij het cruciaal dat al bU die uitwerking een oostelijke randweg als
randvoorwaarde meekrijgt dat die wegen en vaarten onderlangs kÍuist en de recreatieve uitvalroutes
aan die kant van het dorp niet met grote en hoge kunstwerken onaantrekkelijk worden gemaakt.

Secrctariaat Het Rietveld
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Maatregelen Boskoop

De nu voorgestelde oplossing met een weg tussen Gouwe en spoor (pakket 1-) voldoet niet. De

toeleidende wegen zijn niet geschikt, de verbinding over de Gouwe ontbreekt. Boskoop blijft met een

probleem en alles wordt op Hazerswoude afgewenteld. Dat is niet evenwichtig ook de (oost-west)

verkeersknelpunten in Boskoop vragen om olossing. Het lijkt er op dat dat alleen kan door een extra

oeververbinding. wij vinden dat dat dan in beeld moet worden gebracht.

Algemeen

Graag maken wij nog enige opmerkingen over de andere documenten'

- ln het effectenrapport wordt de impact van de maatregelen beschreven. Wat natuur en landschap

betreft wordt onderkend dat de ontwikkelingen in de laatste decennia de waarden van natuur en

landschap onder druk hebben gezet, maar ambities komen niet in beeld. Het gaat vooral om

effecten: "zo weinig mogelijk aantasten". Wij vinden die benadering voor een integrale aanpak

nogal beperkt.

- Hier missen wij ook het Groene Hart: het Groene Hart beleid is onzes inziens ten onrechte

nauwelijks zichtbaar. De kaarten van de ruimtelijk economische opgaven zijn zelfs misleidend: het

Groene Hart ligt niet alleen ten oosten van de Gouwe maar ook (en niet alleen) in het gebied rond

Hazerswoude-Dorp. De opname van het Groene Hart in de Nationale Omgevingsvisie maakt

duidelijk dat dit thema nog actueel is en wijvinden dat dat zichtbaar moet zijn in de keuzes die in

BBG gemaakt worden, Zowel als het gaat om het contrast stad-land, het behoud van de open

ruimte, de zorgvuldige inrichting (van bv stadsranden) zijn er voldoende aanknopingspunten die

dit rechtvaardigen.

- Bij de ruimtelijk-economische verkenning worden landschappelijke waarden gebagatelliseerd door

te stellen dat het "om een gemaakt landschap gaat dat continu in verandering is". Dat geldt

misschien voor stadsranden, maar niet voor het veenweidegebied met haar kades' Het accent

wordt al generaliserend teveelgelegd op dynamiek en te weinig op werkelijk aanwezige waarden

(en knelpunten).

- Wij waarderen het dat aan natuur apart aandacht wordt besteed in de effectbeschrijving. Bij de

beoordeling gaat voor ons gevoel de grote lijn helaas schuil achter een veelheid aan plusjes en

minnetjes. Ook bij Natuur wordt alleen gekeken naar effecten en komen beleid en ambities niet uit

de verf. Waar het gaat om (aantasting van) NNN-gebieden blijft de essentie van het

beschermingsbeleid ("neen, tenzij") onbenoemd. Bij de maatregel W18 wordt rekening gehouden

met mitigatie/compensatie. Men kan hieruit opmaken dat aanlegbeleidsmatig misschien lastig

maar niet onmogelijk is. Wij vinden dit verhullend. Er zijn immers alternatieven om aantasting te

vermijden, waardoor het zover niet mag komen'

- ln de ruimtelijk-economische verkenning is gekozen voor een zware inzet op een westelijke Gouwe

corridor, op de kaart geïllustreerd door een buitenproportionele pijl tussen ITC en N11 op een

plaats waar de openheid van het Groene Hart de overhand heeft. ln het PARK advies was nog

sprake van 2 mogelijkheden (noordwaarts of oostelijk met kruising van de Gouwe): hier is de keus

gemaakt. Het is goed dat veel adviezen uit dit advies zijn opgevolgd, maar hier hebben wij onze

bedenkingen. Wij vinden het te vroeg. De keus leidt ertoe dat het knelpunt in Boskoop (oost/west-

2
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verbinding) weinig aandacht meer krijgt en alle oplossingen in Hazerswoudse moeten worden
gevonden. Dat vinden wij niet evenwichtig. De verkenning is niet meer dan een sectorvisie en geen

integraal afgewogen beleid, maar lijkt wel als zodanig ingezet te worden. Dit geeft ons (als op
afstand betrokkenen) ook het gevoel dat de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen.
Terwijl dus de economische ambities voor het gebied zijn aangescherpt is voor de groene belangen
vooral gekeken naar het minimaliseren van aantastingen. Dit kan er makkelijk toe leiden dat op
een klassieke manier economische belangen tegenover groene belangen komen te staan. Bij een
integrale aanpak vinden wij dit te mager Als een integrale benadering alleen leidt tot inpassen,
mitigeren en compenseren dan wordt een kans gemist.

Hoogachtend,

Namens het bestuur

rr-
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Verzonden: maandag 14 december 202022:58
Aan: !r

Onderwerp: Reactie op pakketten Beter Bereikbaar Gouwe vanuit comité Bloemendaalseweg, Otweg en Zuidpunt
Reewal

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u de reactie aan van ons bewonerscomité op de gepresenteerde pakketten in het kader van Beter

Bereikbaar Gouda.

Namens het Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde Reewal en Otweg,

Met vriendelijke groet,

-I t
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Bijlage 1: Fotobijlage bij brief aan BBG 14 december 2O2O

Flessenhals verkeer begin Brugweg, 12 december 2020

Overstroming Reewal na extreme regenval, 29 iuli 2Ot4.
Water stroomt vanaf polder Reewijk-West in de diepgelegen droogmakerij van de Middelburg-Tempelpolder
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Cumulatie van zware en Srote vrachtauto's op de Reewal



? 6 oïg
Beter Bereikbaar Gouwe: Fietsroutes OVF lb en OVF 1d kaarten en factscheets

Door het BAG voorgestelde maatregelen vooÍ 2efase (eind 2019)
Bij de OVF 1.b (de groene lijn) wordt de fietsroute over de Baarsjeskade, langs de omloopwetering, via
een fietsbrug over of een fietstunnel onder de A12 verbonden met het fietspad over de omloopkade in
Gouda. Voor bewoners van Gouda-oost, met name van de Wervenbuurt en de Grassenbuurt, biedt het niet
alleen een snelle en aantrekkelijke fietsroute naar Waddinxveen, Zoetermeer en Boskoop, maar ook een
aantrekkelijke toegangsroute voor wandelingen in Polder Bloemendaal. Voor recreatieve fietsers uit
Waddinxveen biedt het een kortere en aantrekkelijker route naar het Reeuwijkse Plassengebied en de
historische stad Haastrecht, en vandaar via de Vlist naar Schoonhoven of langs de Hollandse lJssel naar
Hekendorp en Oudewater. Het OV-station Gouda Govenrvelle kan startpunt zijn voor een wandeling of
fietstocht.
Voor zover bekend is er breed draagvlak voor deze route. lndien de aan te leggen fietsbrug over de A12
of tunnel onder deze weg voldoende breed wordt gemaakt om ook als wandelroute te kunnen
gebruiken, krijgt de route een belangrijke meerwaarde voor de bewoners van Gouda. ln het kader van
het Project Weids Bloemendaal is in samenwerking met provincie Zuid-Holland en de gemeenten Gouda
en Waddinxveen een wandelroutenetwerk met 6 routes in Polder BloemendaaÍ aangelegd. De
Baarsjeskade en de Otweg zijn onderdeel van dit netwerk. Door de aanleg van het netwerk is een
stedelijk uitloopgebied gerealiseerd in het Waddinxveense deelvan Polder Bloemendaal. Dit was één
van de ambities van het Project Weids Bloemendaal.
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Aanvullende ideeën ingebracht in 2d" fase (begin 2020)
ln het vooriaar 2O2O zijn aanvullende fietsroutes voorgesteld. Het betreft de routes OVF c, d, e, f en g.
De ligging van OVF ld is opvallend. Deze valt samen met een al bestaande route, waar goed, snel en
veilig over kan worden gefietst. De fietsroute OVF 1c ligt in Gouda en is niet op deze uitsnede
weergegeven. Op deze kaart komt de fietsroute OVF lb niet voor. Dit is begrijpelijk, omdat het immers
een bestaand idee is.
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Opttes voor een somenhanggf, maotregelenpokl<et versie 7'9 september 2A2A

Op de kaart van het samenhangend maatregelenpakket komt de fietsroute OVF 1b opnieuw voor' maar

blijkt verschoven te zi!n naar dÀ Bloemendaalseweg in Gouda' Hier is al een bestaande fietsroute' De

máerwaarde van de verschuiving ontbreekt daarmee'

verder valt op dat de fietsroute ovF ld ten westen van de A12 verschoven is naar de oostzijde van de

A12. ln ondeistaande factsheet met kaaft is dat beter zichtbaar gemaakt'
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Fietsroute OVF ld zoals voorgesteld vanuit het programma Íiets

De verschuiving van de route OVF ld naar de oostzijde van de A12 heeft een meerwaarde. lmmers aan
de westzijde valt de route samen met een al bestaande fietsroute en heeft daar geen meerwaarde, te
meer omdat deze route vrij liggend is en vanaf de Bloemendaalseweg tot aan de Botrotonde in
Bodegraven, er goed, snel en veilig over gefietst kan worden. Daarentegen heeft de route die in het
kader van het programma Fiets is voorgesteld wel een meenvaarde. Deze kan bovendien worden
vergroot door een koppeling te maken met oorspronkelijk voorgestelde Fietsroute OVF L(b). Deze
meerwaarde kan eenvoudig worden ingezien door de eerste en de vierde kaart in samenhang met
elkaar te bekijken. ln het tracé ligt het tankstation aan de A12. Dit kan een tussenstop worden voor
fietsers en wandelaars en bovendien automobilisten de mogelijkheid geven een pauze te nemen en een
wandeling te maken in het Polder Bloemendaal en zo een uniek stukje van het Groene Hart te beleven.

30 november 2020
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BoI
Bijlage 4 bij brief aan BBG 14 december 2O2O: Voorstel voor verkenning noordelijke bypass Brugweg

Het begin van de Brugweg vormt een flessenhals voor het verkeer. Dit komt omdat aan de noordzijde
auto's op de weg geparkeerd staan. Hierdoor kunnen tegemoetkomende auto's elkaar moeilijk
passeren Bovendien staan de auto's vaak deels op het trottoir, waardoor wandelaars hiervan hinder
ondervinden (zie bijlage 1: fotobijlage). De Brugweg maakt onderdeel uit van het landelijke
wandelroute netwerk en het wandelnetwerk van Polder Bloemendaal.

Met in gedachte de ladder van Verdaas kan als eerst voor de hand líggende oplossing worden
gedacht aan het creëren van een parkeervoorziening voor de bewoners op het voorste stuk van de
Brugweg en hun bezoekers. Wanneer er geen auto's meer zullen staan, zal de flessenhals
verdwijnen, zal het auto- en fíetsverkeer weer goed kunnen doorstromen en zullen wandelaars weer
ongehinderd kunnen wandelen op het trottoir.
Locaties voor parkeervoorzieningen kunnen worden gezocht op de percelen achter de woningen aan
de noordzijde van de Brugweg en achter de eerste woningen aan de zuidzijde, waar een braakliggend
terrein ligt.

lndien deze oplossing niet of onvoldoende mogelijk is, kan worden gedacht aan een bypass langs de
noordzijde van de Brugweg over een lengte van ca 500 m. Op bijgaande kaart is aangeven waar de
bypass zou kunnen beginnen. Voor het realiseren van de bypass zal medewerking nodig zijn van de
eigenaren van de percelen tussen nr. 92 en nr. 94 en van de 3 eigenaren van de percelen achter de
woningen tot aan de Henegouwerweg.

ln het kader van de Wegenwet heeft een gemeente de zorgplicht om de openbare weg zo in te
richten en te onderhouden dat deze haar functies kan vervullen. Gezien deze zorgplicht ligt hier
onzes inziens een taak voor de gemeente om voldoende parkeervoorzíeningen aan te leggen en te
zorgen dat de wandelaars het trottoir weer kunnen gebruiken. lndien parkeervoorzieningen alleen
ten noorden van de woningen kunnen worden aangelegd, kan dit een reden zijn om de bypass aan te
leggen. Hierdoor kunnen de parkeervoorzieningen goed worden ontsloten. Naar aanleiding van de
recente burgerpeiling: 'Waar staat je gemeente' heeft de gemeente en actieplan opgesteld met als

één van ambities om parkeeronderzoeken uit te voeren naar de parkeerdruk en zo mogelijk extra
parkeerplekken te maken (Bron: Hart van Holland, L0 december 2O2Ol. Mede gezien deze ambitíe
ligt het in de rede dat gemeente Waddinxveen hiertoe het initiatief neemt.

L



Í3o3

o
No
ï
o
ll
E
oo
o

:El

Ë
3
b0

ie
l!3
>L
rÊo€E
v 'Êl

Jf;ï-i E.,
6 39
-clrNcL dEo i9g EË
= 

cE
o(l)lE
>ol!? _ hoU E ËEË E àË>t.oEr Ë iE{'l í! ll cÈ4€àoq. Ë uËeï E 4g
i#e Ë È$
EËE Ë ËE
I Eï = : d!

Ë;Ë i ËÈ
:ËË Ë Èo

g s Ë e e g'Ë'
8d È = 9.'FJ
:giËtËls
Ë ËËEËËË Ë
Eooouoh;'=ËË

;E=ËHE-ËËT E E Ëb FE EqJ l! l! o.E > tE 6><<]Z r r , i

I

-.i.

I:

cL
!: .r

a;r

i-

T

a

tl
ii,
rl

,:l '-

n,

i:

I

rÍr
Uc'

. s-ol'ti

t
1.1)

rÍlc

',Í

a

,- a,

ri

1

I

I

Í'.t.8
z

ITU

a1

3:'!

i!;

ó --.:
\, ::.
r,8.

..i,

I

I

I
ït

t
i,

.s

ifl"

,i!

I

l: ï

ia

ó-o

rt

reliolli)l I



Bosj
Aan:

Provincie Zuid-Holland, projectgroep Beter Bereikbaar Gouwe (BBG)

CC;

Waddinxveen, 14 december 2020

Onderwerp: Reactie op pakketten Beter Bereikbaar Gouwe vanuit Bewonerscomité
Bloemendaalseweg, Zuideinde Reewal en Otweg

Geachte heer, mevrouw,

Het Project Beter Bereikbaar Gouwe heeft 3 ambities. Het betreft de 'bereikbaarheid, de
leefbaarheid en de economie' en de ambitie is om deze in het gebied rondom de Gouwe te
verbeteren. ln voorgaande correspondentie heeft ons bewonerscomité hierop eerder zijn visie
gegeven en deze staat nog steeds. De nu voorliggende maatregelenpakketten hebben we specifiek

aan de uitgangspunten van de BBG getoetst. Deze brief is hiervan de neerslag. We zetten onze
bezwaren tegen de W21 en W24 + knip Brugweg uiteen en besluiten met onze oplossingsrichtingen.

W2L oarallelweg (,aanwezig in BBG-oakket 5)

De meest ambitieuze en robuuste totaaloplossing voor het grote bereikbaarheidsknelpunt in het
oostelijk BBG-gebied is de Bodegravenboog i.c.m. verbreding van de A12. De verbreding van de A12
past ruimtelijk goed tussen de noord- en zuidbaan, waardoor er geen verdere aanslag plaatsvindt op

het Groene Hart en specifiek op de kwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied van Polder
Bloemendaal en Polder Reeuwijk-West. De W21 heeft als alleenstaande maatregel onvoldoende
probleemoplossend vermogen en is redundant in het licht van de genoemde totaaloplossing.
Bodegravenboog en verbreding van de A12 worden immers geadresseerd in het BO-MIRT overleg.
Dit wordt ook onderschreven in de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de aanpak van de A12.
Er is bij ons breed draagvlak voor de aanleg van de Bodegravenboog en de verbreding van de A12.

1
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W24 ontsluiting Reeuwijk-Dorp (aanwezie in BBG-pakketten 3.41

De W24 is een oplossing voor een niet bestaand probleem, n.l. de vermeende slechte bereikbaarheid

van Reeuwijk-Dorp. De kern van het probleem is gelegen in de overlast door structureel zwaar en

groot vrachtverkeer, waardoor de leefbaarheid in negatieve zin wordt beïnvloed. Dit zware verkeer

zorgt voor een aanzienlijke (over)belasting voor de op slappe veenbodem gebouwde wegen. Dit geldt

in het bijzonder voor de Reewal, die op een zeer zettingsgevoelige bodem ligt. De Reewal is

regelmatig opgehoogd, laatstelijk in 2OI7 met ca 40 cm, Nadien is de zetting doorgegaan, plaatselijk

met al ca 20 cm.

De Reewal is tevens een belangrijke polderkade, die moet voorkomen dat bij regenval het water

vanuit Polder Reeuwijk-West de laag gelegen Middelburg-Tempel instroomt, Voor de laatste

ophoging is dit regelmatig gebeurd (zie bijlage 1:fotobijlage). Door aanleg van de W24 blijft immers

dezelfde hoeveelheid vrachtverkeer over de Reewal rijden, vermeerderd met het verkeer dat een

nieuwe weg autonoom aantrekt. Terugdringen van dit zware vrachtverkeer moet dus prioriteit
hebben en niet het primair aanleggen van nieuw asfalt. Daarnaast kent ons gebied veel sluipverkeer.

Door aanleg van de W24 zal dit toenemen.

ln Reeuwijk-Dorp z'rjn momenteel belangrijke autonome bedrijfsontwikkelingen gaande, die dit zware

vrachwerkeer sterk kunnen reduceren. Zo vindt bij Vergeer Holland - Kaas gefaseerde verplaatsing
plaats van productiecapaciteit naar hun vestiging in Bodegraven. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor
ca 85% van dit zware vrachtverkeer (zie bijlage 1: fotobijlage). Ook de sluiting van de Aldi, die eind

2020 is beoogd, draagt bij aan de reductie van de verkeersoverlast. Het is derhalve opportuun dit
momentum bestuurlijk aan te grijpen voor een permanente, substantiële vermindering van dit zware

vrachtverkeer. We onderkennen dat de firma Vergeer in sociaal en economisch opzicht belangrijk

was, is en hopel'ljk ook zal blijven voor Reeuwijk-Dorp. Het zou in dít verband goed uitkomen als het

hoofdkantoor, de administratieve functies en de productontwikkeling hier blijven en dat alleen

productielijnen, die tot dagelijks veel vrachtverkeer leiden, worden verplaatst naar de nieuwe

vestiging in Bodegraven.

Behoud van Vergeer in Reeuwijk-Dorp heeft ook een historische en recreatieve component. ln dit
gebied is de kaashandel tot ontwikkeling gekomen, Boskoop heeft een boomkwekerijmuseum. Een

kaasmuseum bij Vergeer zal een meerwaarde genereren voor dit gebied, dat in toenemende mate

recreatief wordt gebruikt door fietsers en wandelaars. Polder Bloemendaal is daar een voorbeeld

van. Aanleg van wandelroutes en een informatiecentrum hebben ervoor gezorgd dat de polder

ontdekt is als wandelgebied. De recreatieve mogelijkheden voor Reeuwijk-Dorp kunnen worden
vergroot door de aanleg van Fietsroute OVF 1b, zoals die in Fase l van Beter Bereikbaar Gouwe op

kaart is gezet. Hierop wordt de fietsroute op de Baarsjeskade met een fietsbrug over de Al.2

verbonden met de fietsroute op de omloopkade naar de woonwijken in Bloemendaal-Oost. Door

aanleg van deze route wordt de verbinding tussen beíde gebieden hersteld, die door de aanleg van

de A12 verloren is gegaan. Aanleg van de W24 parallel aan de Baarsjeskade zal hier afbreuk aan

doen. Voorgesteld wordt deze wandelroute weer op de kaart te zetten en op te nemen in het

maatregelenpakket van Beter Bereikbaar Gouwe. Bovendien kan door combinatie met de aanleg van

Fietsroute OVF ld, volgens het tracé dat in kader van het Programma Fiets is voorgesteld, een

aantrekkelijk fietsroutenetwerk in dit gebied worden gerealiseerd. Voor een nadere toelichting zie

bijlage 2: 'Fietsroutes OVF lb en 1d kaarten en factsheets', 30 november 2020.

Knip in Brugwee (aanwezie in BBG-oakket 4, i.c.m. W24)

Ten oosten van de Gouwe is de Brugweg de ontsluitingsroute naar Waddinxveen-Oost (inclusief het

buitengebied van Waddinxveen) en Reeuwijk-Dorp. Door naast de W24 tevens een knip in de

Brugweg aan te brengen, wordt Waddinxveen aanzienlijk minder goed bereikbaar voor bewoners en

bedrijven aan Middelburgseweg, Kaagjesland, Zwarteweg, Reewal, Reeuwijk-Dorp,

2
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Bloemendaalseweg en Otweg. Dit is strijdig met de ambitie van Beter Bereikbaar Gouwe dat juist de
bereikbaarheid wil verbeteren.
Bovendien schaadt de knip de lokale economie. Restaurant de Landerij verliest klandizie uit
Waddinxveen westelijk van de Gouwe en veehouderij Van Zoest kan de Brugweg niet meer
gebruiken om zijn weilanden te beheren aan de Henegouwerweg (N207). Een restaurant zoals de
Landerij is een pareltje in het Groene Hart en een veehouderij is onmisbaar om het veenweidegebied
in het Groene hart te beheren.
De knip in de Brugweg in combinatie met W24 creëert bovendien zelfs nieuwe problemen. De
verkeersonveiligheid wordt immers verplaatst naar de Bloemendaalseweg, een smalle polderweg en
tevens drukke fietsroute, waar een toename van 40 % van het autoverkeer (sluipverkeer) is
berekend. Om dit sluipverkeer te voorkomen zou, zoals door anderen is gesuggereerd, het
aanbrengen van een 2d' knip in de Bloemendaalseweg, de bereikbaarheid nog verder worden
ingeperkt, met nog meer verlies aan klandizie voor de Landerij en nu ook voor bedrijven aan de
Dorpsweg en Kaagjesland in Reeuwijk-Dorp.
Er is bij ons derhalve geen draagvlak voor de W21 in combinatie met knip in de Brugweg.

Oneeliikvloers maken kruisinq Henesouwerweg (N2071- Brugwee (W2g)

Het ongelíjkvloers maken van de kruising biedt vele voordelen, met name wanneer wordt gekozen
voor de variant met een rotonde aan de noordzijde in de Henegouwerweg (zie hiervoor PowerPoint
bijlage 3). Positief daarbij is dat deze kan worden aangelegd met behoud van de woningen en
gebouwen langs de Henegouwerweg en Brugweg,

De W26 was aanvankelijk opgenomen als idee om in Fase 2 te verkennen, maar is vervolgens niet
opgenomen in het nu voorliggende maatregelenpakket. Daarbij is geen inzicht gegeven in de kosten
en de baten van de aanleg. Voorgesteld wordt om eerst een maatschappelijke kosten- en
batenanalyse te doen naar deze maatregel voordat een besluit wordt genomen of deze maatregel al
dan niet wordt opgenomen in het definitieve maatregelenpakket. De analyse kan plaatsvinden op
basis van de huidige verkeerssituatie en zo het gewenste inzicht geven om een besluit te kunnen
nemen.

Henesauwerweq {W 11b}
Het verkeer op de Henegouwerweg (N207) is steeds drukker geworden en er gebeuren regelmatig
ongelukken op deze provinciale weg. Al veeljaren proberen bewoners en bedrijven de
verkeersveiligheid te verbeteren en hebben daar doelmatige voorstellen voor gedaan en ook
ingebracht in het Project Beter Bereikbaar Gouwe. Toch worden deze eenvoudige, weinig kostende
en direct uitvoerbare 'no-regret' maatregelen niet opgepakt door de provincie. Het wordt in het
maatregelenpakket (zie hs. 5,blz.491afhankelijk gesteld van de realisatíe van het project Beter
Bereikbaar Gouwe. Wanneer de provincie dit blijft vooruitschuiven en de gemeenten Waddinxveen
en Alphen aan den R'tjn, voor het traject ten zuiden van Boskoop, dit blijven accepteren, zal het dus
nog vele jaren duren voordat de verkeersveiligheid op de Henegouwerweg wordt verbeterd. De
voormalige gemeente Boskoop is het wel gelukt om de provincie te bewegen om het traject tussen
Boskoop en de rotonde bij de Halve Raak veilig in te richten en de maximumsnelheid te verlagen naar
60 km en dit eenvoudig handhaafbaar te maken met een snelheidscamera. Hoe eenvoudig kan het
zijnl

3
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Oplossinssrichtinsen
ln onze visie dragen de onderstaande activiteiten, in deze volgorde, in belangrijke mate b'lj aan de
oplossing van gesignaleerde problemen in het Zuid-Oost kwadrant.

1) sterke reductie van structuÍeel groot en zwoorvrachtverkeer, waordoor de leefboorheid verbetert

2) ongelijkvloers maken van de kruising Henegouwerweg (N207)- Brugweg

3) oanleg von Fietsroute OVF 1b, zools op koart oangeven in Fose 7

4) veiliger moken von de Henegouwerweg (N207)ten zuiden van Boskoop

5)toepassing van de ladder van Verdoas olvorens nieuw asfalt oon te leggen

6) als nieuwe wegaonleg toch noodzakelijk wordt gevonden, suggereren we een verkenning vqn een
noordeliike bvpass aan het beoin van de Sruqweo over een lenote von ca 5AA, met oansluiting op de
Henegouwerweg. Dit traject is mede van belang gezien de konpelinasmoaeliikheden met:

a) herstructurering van bedrijventerrein De 6roene Henegouwer/ontwikkeling
woonapportementen,
b) verplaotsing Tínq tankstotion,
c) oanleg parkeervoorziening ten noorden von de Brugweg t.b.v. bewoners en bezoekers von
het westelijk deel Brugweg.
d) aonleg ongelijkvloerse kruising Brugweg-Henegouwerweg met rotonde aan de noordzijde,

ln bijlagen 4 en 4a is de suggestie voor de bypass nader toegelicht.

Wij wensen u veel wijsheid b'lj het nemen van een gebalanceerd maatregelenpakket, opdat onze
bewoners en bedrijven een significante verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de
economie zullen ervaren.

Namens het Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde Reewal en Otweg,
Met vriendelijke groet,

Bijlagen:

Bijlage 1: Fotobijlage
B'rjlage 2: 'Fietsroutes OVF 1b en 1d kaarten en factsheets', 30 november 2020.

Bijlage 3: PowerPointpresentatie ongelijkvloerse kruising Henegouwerweg(N207)- Brugweg
Bijlagen 4 en 4a: Voorstel voor verkenning noordelijke bypass Brugweg resp. kaart bypass
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Van:
Verzonden: di nsdag 15 decembe r 2O2O L5:52

AanJ

Onderwerp: Argumenten bewoners Westgouweweg

Geachte

Zoals afgesproken hierbij in de bijlage ons document over de eventuele aanleg W20

GroetjesJ namens Westgouweweg Alphen aan den Rijn
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Geachtel

ln navolging van ons Teams overleg van 09-12-2020 hierbij onze input over de optie

Tracékeuze Noordelijke route Boskoop - Alphen ( W20l

Wij als bewoners zien dit niet als een goede optie omdat deze optie:

Dwars door een druk industrieterrein gaat, waar veel tractoren, vrachtwagens, waaronder de
vuilniswagens, en vracht lorries (30 km wagens die trailers trekken) reeds rijden. Ook staan
er dagelijks container wagens te wachten bij de puinrecycling en Suez, maar ook staan er
autotrailers op de weg wagens op en af te laden.

Híerdoor dus enorm veel extra oponthoud zal gaan geven wanneer er nog meer wagens over
dit terrein moeten gaan.

De bereikbaarheid voor de bedrijven en bewoners wordt hierdoor enorm verslechterd.
Tegelijk nemen de risico's op ongelukken enorm toe.
Dit extra risico's met zich meebrengt, laatste jaren al regelmatig kleine ongelukjes geweest,
maar ook een auto die uit de bocht vloog en in de sloot terecht kwam, en er is zelfs een
fietser omgekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen.
Het geeft een enorme geluidshinder, doordat het índustrieterrein omringt is met wegen, die
deels met geluidsschermen zijn afgezet waardoor er een soort kom is ontstaan waar het
geluid niet weg kan. Met name in de nacht/ochtend en einde dag, wanneer de vrachtwagens
de ladingen ophalen/brengen.
TegelÍjk geeft dit ook een enorm extra CO2 uitstoot nabÍj ons, maar door oponthoud aan het
eÍnde van het industrieterrein, geeft dit ook file vorming.
Door de (te) smalle wegen zal er veel gevaarlijke situaties voorkomen, met name door het
gebruik van deze weg door bromfietsers.
De brug van de Schans, over de Nl1 is niet geschikt voor dubbel verkeer, zeer smal.
De brug bij Paddegat richting Laag Boskoop is ook niet geschikt voor dubbel verkeer, nog
smaller. Dit gedeelte is zelfs nu een 30 km zone!
Er is reeds een bestaande route naar de A12/N11 aangegeven vanaf het paddegat.

Om de Zijde te ontlasten kan men ook de route N455/N209 nemen, wat reeds ruime 80 km
wegen zijn. Deze wegen kunnen een hogere belasting aan wanneer de doorstroming naar de
N11 en A12 (Bleiswijk)goed bl'rjft.

Het belang Ís een Oost/West verbinding waar dit een onderdeel van za! zijn. Aangegeven
wordt door grootste belanghebbende groep, de tuinders, dat de optie W20 niet interessant
is omdat dit omrijden is, teveelvertraging/opstopping oplevert met als conclusie, we gaan

het niet gebruiken {zie Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1.9
septem ber 2020 b12. 27, wei nig draagvla k)

Een middellange optie is, waardoor deze weg altijd als 'sluiproute' zal blijven fungeren,
waardoor er nog gevaarlijkere situatie zullen ontstaan, omdat 60 km per uur echt te hard is.

Door een drukkere weg aan te leggen zal de waarde van de woning omlaag gaan door minder
woongenot. We krijgen nog meer omgevingsgeluid waardoor het niet meer prettig is binnen.
De huidige bewegingen zijn al duidelijk waarneembaar, zowel in geluid als in trillingen.
Voor de bewoners wordt het steeds lastiger om in te voegen op de weg, huidige drukte is al
lastig, dat wordt alleen nog maar erger. De parkeerplek van buurman op nr 5 is niet meer
veilig te bereiken etc.
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Door het vele glas op het fietspad wordt er erg veelgefietst op de huidige weg, dat levert

veel gevaar op.

Oversteken vanaf de woonwijk naar de bedrijven wordt eveneens erg gevaarlijk.

Al met al een hele opsomming vanuit de buren van Westgouweweg om niet voor dit tracé te kiezen.

Met name omdat dit ook weinig draagvlak krijgt vanuit de branche waarvoor iedereen nu bezig is.
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Van
Verzonden: dinsdag 15 december 2020O9:O7
Aan:
CC:

Onderwerp: Reactie Werkgroep Landbouw Hazerswoude dorp

GeachteJ-
ln de b'tjlage treft u aan de reactie van de Werkgroep Landbouw vanuit Hazerswoude- drop.

-

IT
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Werkgroep landbouw Westeinde en dorp noordwest.

IT
II-

Aan Beter Bereikbaar Gouwe

Provincie Zuid-Holland,

Ha ze rswoud e, I4-t2-2020.

Geachte bestuurders van Beter Bereikbaar Gouwe, geachte medewerkers BBG.

Namens 11 agrarische ondernemers gelegen met hun bedrijven aan de Hogeveenseweg (1 bedrijfl,
Westeinde(6 bedrijven) en ten noorden van Hazerswoude dorp west(A bedrijven) maken wij onze visie aan
u bekend omtrent de door u gepubliceerde en toegelichte werkpakketten van Beter Bereikbaar Gouwe.

lnleiding

De Landbouw(akkerbouw en veeteelt) is naast de sierteelt in het gebied zeer gewaardeerde sector welke
een bedrijfseconomische toegevoegde waarde heeft en voor werkgelegenheid zorgt in de direct sector en
voor de toeleverende bedrijven. Vanuit de landbouw- en sierteelt bedrijven maken wij gebruik van de

openbare wegen waaronder het provinciale wegennet in het door u beoordeelde plangebied. Dit is al van
oudsher de situatie. Door de schaalvergroting in de landbouw en sierteelt neemt het aantal bedrijven af
maar de overblijvende bedrijven nemen in omvang toe. Derhalve vindt er meer transport plaats over de

openbare wegen waaronder het provinciale wegennet. De toename is vervoer breed met vrachtwagens
voor de aan- en afuoer van producten en met landbouwvoertuigen en machines voor het bewerken van

de percelen. Naast dit gegeven is er een toename van burger- en bedrijfsverkeer door de oprukkende
verstedelijking in de regio. Dat veroorzaakt een toename van gebruik van alle wegen. Deze autonome groei

is nu even minder door de Covid 19 uitbraak maar zal zich herstellen en verder toenemen nadat de Covid

L9 uitbraak onder controle is.

Vanuit de landbouw zien wij geen oplossing in het aanleggen van steeds meer nieuwe wegen. De aanleg

van wegen geeft verdunning op het bestaande wegennet maar leidt ook tot een aantrekken van nieuw
verkeer omdat de nieuwe route sneller is met minder verkeer. Wij zien dat een bepaald knelpunt wordt
opgelost en verderop een nieuwe knelpunt ontstaat. Wij vinden het verbeteren van de bestaande
infrastructuur de beste oplossing een zien geen voordeel in nieuwe infrastructuur buiten de bestaande
routes.

Vanuit landbouw zijn wij tegen nieuwe weginfrastructuur omdat deze nieuwe infra de bestaande
landerijen en bedrijven doorsnijden en overlast veroorzaakt in de bedrijfsvoering. Alleen als de nieuwe
weginfra die een bijdrage levert aan het verbeteren van de agrarische bedrijfsstructuur is een ontwikkeling
die voor nieuwe weginfrastructuur is te overwegen.

Alternatief landbouwverkeer Dorpsstraat Hazerswoude dorp oÍ omleidingsweg.
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Het landbouw- en vrachtverkeer is een knelpunt in de dorpsstraat van Hazerswoude - dorp. Wat zou het
toch fijn zijn als alle landbouwverkeer uit de Dorpsstraat van Hazerswoude dorp zou verdwijnen. Die

mogelijkheid is onderzocht in overleg tussen vertegenwoordigers van de landbouwers en het dorpsoverleg
van Hazerswoude dorp. Het alternatief is een Landbouwontsluitingsweg aan de zuidzijde van het dorp ter
hoogte van de eerste tocht. Een weg die alleen voor landbouwverkeer toegankelijk is en die vanaf het
Westeinde tot aan de Middelweg loopt kan de overlast van het landbouwverkeer in de dorpsstraat
oplossen. 80 % van de landbouwers staan achter dit initiatief. Er moeten nog een aantal knelpunten
worden opgelost maar het is een kansrijk initiatief.

Echter, nu de door de gemeente Alphen aan den Rijn ingestelde Raadswerkgroep verkeer aan de zuidzijde
van Hazerswoude een nieuwe wijkontsluitingsweg heeft ingetekend is een aparte landbouwweg dubbel
op. Een weg voor verkeer uit het dorp en een aparte weg voor de landbouwmachines en tractoren.

Westelijke Randweg

ln het door u samengestelde pakket 2 komt de westelijke randweg voor. Een keuze voor de westelijke
Randweg ten westen en noorden van Hazerswoude dorp is desastreus voor de betrokken agrarische

ondernemers. Waarom is dit zo ingrijpend? De genoemde weg splijten de bedrijven in tweeën. Er wordt
en harde onoverbrugbare scheiding aangebracht tussen de bestaande bedrijfsgebouwen en de daarachter
gelegen en bijbehorende landerijen. Koeien en landbouwverkeer kunnen een drukke provinciale weg niet
oversteken. Daarnaast staat de provincie niet toe dat landbouwverkeer gebruik maakt van de nieuwe
verlegde N209.

Dit onderdeel is in uw rapport niet naar voren gekomen. Ook is in de kosten opstelling voor de westelijke
randweg hierover niets terug te vinden.

ln het geval uw bestuur toch kiest voor de aanleg van deze weg moet er rekening gehouden worden met
6 a 7 nieuwe bedrijfslocaties om de agrarische ondernemers schadeloos te stellen in geld en met
mitigerende maatregelen voor het opheffen van deze doorsnijding. ln het door u op te stellen eind rapport
met de pakketten zal aandacht moeten zijn om de doorsnijding op te heffen en de verbinding gebouwen

en landerijen te herstellen. Dit is nog nergens aan de orde geweest. Tevens zal voor de ontsluiting van de

landerijen en bedrijven een parallelweg nodig zijn welke parallel ligt aan de westelijke randweg.

Ondergrondse infrastructuur westelijk Randweg

ln het gebied liggen 6 ondergrondse tracés van Gasunie en Tennet. U heeft tot nu toe niet onderzocht of
er een weg mag worden aangelegd over deze ondergrondse leidingen en of een Fly-over over het

Westeinden nabij de bovengrondse hoogspanningsverbinding mogelijk is. Als Tennet en Gasunie wel
toegestaan dat de weg wordt aangelegd zullen er dure overkluizing constructies noodzakelijk zijn of moet
het tracé worden omgelegd. Voordat u kiest voor deze weg informeer bij deze maatschappijen of er wel
een weg mogelijk is.

Kosten opstelling W 22

Wat ons tevens verbaast is de kostenopstelling voor de W22 van 18 milj. Volgens ons is daarbij geen

rekening gehouden met het schadeloosstellen van de agrarische ondernemers. Tevens is in deze

kostenopstelling geen rekening gehouden met de kosten voor het verleggen of overkluizen van de

ondergrondse infrastructuurvan Tennet en Gasunie. Daarmee kan de W 22 in aanlegkosten wel eens een

hele dure variant worden. Veel hoger dan nu is weergegeven in uw rapportage
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De pakketten

Zoals in de inleiding benoemd geven wij vanuit landbouwkundige belang de voorkeur aan het verbeteren
van de bestaande weg- en waterinfrastructuur. Ook het uitbreiden van bestaande weginfra gaat veelalten
kosten van landbouwgronden. Echter de bedrijven worden niet doorsneden.

ln de pakkettenL,2, 3 en 4 worden bedrijven afgesloten van hun percelen. Dat levert voor deze bedrijven
extreme schade op die vervolgens gecompenseerd moet worden. Vaak in geld maar in een aantal gevallen
ook met nieuwe bouwlocaties voor de herbouw van de agrarische bedrijfsgebouwen nabij de percelen.
Wat een extra aantasting betekent voor het openlandschap.

Het minst schadelijk voor de landbouw is de aanleg van de W 18b. Deze weg gaat ten koste van
landbouwgrond maar doorsnijdt- mits een goed gekozen inpassing- geen grote agrarische
bedrijfscomplexen. Tevens ontsluit deze weg direct het verkeer van PCT en lCï terrein op de grens van
Hazerswoude en Boskoop naar het noorden naar de N 11.

Voorkeur pakket 5 en versterken van A 12 corridor.

Wij zijn voorstander van de aanleg van de Bodegravenboog en uitvoering van pakket 5 een versterking van
de A L2 corridor en een verbetering van de Gouweknoop bij Gouda. Wij zien veel verkeer in de spits op
de N 209 en N 455 en kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er in de spits veel forenzen ziln die
een keuze maken voor de snellere route en daarmee bereidt zijn om te kiezen voor provinciale wegen
dwarsdoor de kernen van Hazerswoude en Boskoop. Dit om het hoofdwegennet met knelpunten in de
doorstroming te ontlopen.

Brug over de Gouwe

Wat wij missen in uw pakketten en rapportage is de toename van verkeer op de provinciale weg van
Boskoop naar Benthuizen door de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Er zou ook een variant moeten
komen waarbij het verkeer vroegtijdig van de Verlengde Bentwoudlaan naar de N207 ten oosten van de
Gouwe geleidt wordt met een nieuwe brugverbinding over de Gouwe. Dit is tevens een goede oplossing
voor het nu ontbreken van een pakket met een goede west- oost verbinding.

Oproep voor de tunnel in Hazerswoude dorp,

Helaas missen wij een pakket met een tunnel in Hazerswoude dorp. Volgens is deze mogelijkheid
afgevallen omdat deze te duur zou zijn en tijdens de bouw veel overlast zou veroorzaken. Dat is niet goed
uitgezocht. Van een aantal pakketten is nu al duidelijk dat zij veel duurder uitpakken dan in uw
inventarisatie is opgenomen. Daarmee is er de neiging voor een oplossing te kiezen die nu goedkoper lijkt
dan een tunnel in Hazerswoude dorp. De overlast van de aanleg is tijdelijk voor 2 a 3 jaar. Nieuwe wegen
met slappe ondergrond geven jaarlijks meer onderhoudskosten dan de bestaande wegen, Zie daarvoor de
N1.1. Een goede lijfcycluskosten berekening zou voor een goede vergelijking kunnen zorgdragen.

Wij pleiten ervoor om voor 2 of 3 pakketten in vergelijking tot de tunnel in Hazerswoude een MER op te
zetten en een Life Cycle Costing berekening te maken.

Wij rekenen erop dat u onze belangen meeneemt in de besluitvorming en voorlegt aan de bestuurders
van uw organisatie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep [andbouw Westeinde en dorp noordwest.

-
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Van:J
Verzonden: woensdag 16 december 202A 19:47
Aan:
Ondenrerp: Fwd: Reactie op 5 pakketten beter bereikbaar Gouwe

Beste heer, mevrouw,

Zou uw mijn reactie nog in behandeling willen nemen, ik heb mijn brief gisteren per ongeluk naar een verkeerd
mailadres verzonden.

Met vriendel'rjke groet,

Van:J
Verstuurd: dinsdag 15 december 202017:40
Aan
Onderwerp: Reactie op 5 pakketten beter bereikbaar Gouwe

Geachte heer, mevrouw,

Zie de bijlage voor mijn reactie op de maatregelenpakketten beter bereikbaar Gouwe.

Met vriendelijke groet,
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Wa dd i nxvee n, L5-72-2O20

Beter Bereikbaar Gouwe

Betreft : Reactie op maatregelenpakketten

Geachte heer, mevrouw,

Met belangstelling heb ik de digitale bijeenkomst op 24 november teruggekeken met daarin de

toelichting op de 5 pakketten voor een beter bereikbaar Gouwe.

Als bewoner van de Brugweg te Waddinxveen wil ik graag de onderstaande punten ter overweging

aan u voorleggen;

Maatregelen voor de verkeersdrukte op de Brugweg en de ontsluiting Reeuwijk-Dorp maken
geen onderdeel uit van pakket t en2. Dat zou betekenen dat een groeÍend knelpunt
uitzichtloos wordt. lk wil u met klem vragen in deze plannen rekening te houden met de

ontsluiting van Reeuwijk-Dorp.

ln de plannen 3 en 4 wordt met betrekking tot de ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp
voornamelijk ingegaan op de problematiek in Reeuwijk-Dorp. De onderbouwing voor een

betere ontsluiting ligt ook voor een groot deel bij de verkeersdrukte op de Brugweg waar
veel vrachtverkeer is in combinatie met veel fietsverkeer op een smalle weg. lk wil u vragen

in de plannen 3 en 4 meer urgentie toe te kennen aan de problematiek op de Brugweg.

ln de plannen 3 en 4 is het draagvlak voor de ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp 'beperkt' zoals

u schrijft. lk zou dit anders willen omschrijven om een juiste voorstelling van zaken te geven,

immers de bewoners van dit gebied kijken uit naar een oplossing voor de verkeersdrukte en

nemen geen genoegen met de huidige situatie. Het draagvlak is m.i. verdeeld, waarbij de

bewoners van de Bloemendaalseweg tegen zijn. De bewoners van de Brugweg, de

ondernemersvereniging VORï en de bewoners in Reeuwijk-Dorp zijn positief over deze

oplossing. lk wil u vragen deze nuancering op te nemen in uw motivering.

a ln de plannen 3 en 4 is het draagvlak verdeeld. Dit wordt veroorzaakt door de bewoners van

de Bloemendaalseweg. Hun bezwaar kan (deels) weggenomen worden door de

ontsluitingsweg iets noordelijker te plaatsen ter hoogte van de Baarsjeskade. lk wil u vragen

deze optie in overweging te nemen om het draagvlak te vergroten.

Met vriendelijke groet,

I

a

t
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CC:

Van:
Verzonden: dinsdag 15 decembe r ZA2O 22:00
Aan:

Onderwerp: Notities overleg BBG en ZO kwadrant 16 nov 2020

Geachte heer/ mevrouw.

Hierbij namens het Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Tempel en buitengebied onze reactie n.a.v. de 5 gepresenteerde
maatregelen.

W'rj zien uw reactie graat tegemoet.

Met Vriendelijke groet,

III
Secretaris

Dorpsteam Reeuwijkdorp, Tempel en buitengebied

I
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Kenmerk E80-MLI-KA -2000219

Projectnummer RM006500
onderwerp Verkeerscij fers Beter Bereikbaar Gouwe

Datum l9november2020

Aan

Van

Telefoon

In het kader van Beter Bereikbaar Gouwe zijn veel verschillende verkeersberekeningen gemaakt.

Over het algemeen zijn de nieuwe cijfers vergeleken met de referentiesituatie 2030. Toch bestaat

er vaak nog de vraag hoe deze cijfers zich verhouden tot de huidige situatie. In deze notitie zijn
vergelijkingen opgenomen tussen de verkeerscijfers van de maatregelpakketten en de huidige
situatie en de referentiesituatie. Op deze manier wordt meer inzicht verschaft in deze relatie.

De cijfers zijn weergegeven op het eerder vastgestelde meetpuntennet binnen beter bereikbaar
Gouwe. De meetlocaties met hun referentienummer zijn weergegeven in Figuur 1.

Figuur I meetlocaties Beter Bereikbaar Gouwe

1/8
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Hieronder zijn de diverse tabellen te vinden met intensiteiten in de diverse situaties en diverse
vergelijkingen tussen situaties. In het kader van de leesbaarheid en betrouwbaarheid zijn de

cijfers afgerond op honderdtallen. Percentages zijn gebaseerd op de achterliggende, niet
afgeronde data,
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11N207 nêt ten zuiden J.C Hoogendoornlaan 14600 1920C 1420 Ë6m 1620C 137Íl 15sff
zltrtz0z thv. t,toordeliike komaÍens Boskooo '165fii )o7tY. rq*íf, 171(n 177( tsttYl L7cff
31N207 thv. zuideli jke komgrens Boskoog 1150C 1390C 104(x 1o7m 1250i 103íl 10s0
41N207 thv nooÍdeliike komerens Waddinxveen 1t7m 11600 11m 11.ltffl r16{r t1ff 1t1tY
51N207 thv zuideliike komerens Waddinxveen 1540C lTqaÏl $lq 150(x 1750( tstr t470'
61N459 net ten zuiden aansluitins Nesoad 3380C 38CÍX 119tr 119t 36goa 115 127(Ít

71N209 bij nooÍdeliike komÊrens HWD 1M0C t1 t0 1qqtr lt oÍt 6RÍ 1070 208m
8lN2(Dbii zuideliike komsrens HWD 13300 2010c 1790( líDO 560( qrf,À 181ír
gljuliana van Stolberelaan Waddi nxveen nÍd van Kêrkwêe oost 9)m 880 nq0 nqr Íql tn/l

ldziide Eoskooo thv soooÍweEove íEans 10400 1150C 1OBOC 112m 10!l0c 117m 71a0í
lllDorpsweg Reêuwiik 310C 12cf 3ÍXr 3(Íx 27t 27n 77o

l2lHefbÍus Alohen 7{YY, ?qr TAIY ?50c 76& 75tl( 750c

l3lHefbrus Boskoop 1600c 1710C 1-550 167m 1520 1680C 167{t
14lHeíbu rs Waddi nxveen 11qrr 1qsÍr r14Ír tqffr t)a{t 't1ííYl 13s
15lN 11 - tussen afrit 6 en 7 4620( 622U 61s{f 623U 6030( 634{r 6a50c

16lN 11 - tussen aírit 7 en 8 4800c 613íl( sq4{r NAEil qc0fÍ sB.rll 6{YYtl

171N11 - tussen aÍritgen 10 4r6fr'l EÁq} 5s90c 563m 517U 54lm 563m
181N11 - tussen afrit 10en 11 s33tr 611fr 6Á7É 682ín 5ít{x 6780C 6míl
19lN u - tussen afÍit 11 en 12 !rtrr qglÍl 70qÍr 7Íl1o qn1ír Ê0cír 7060c

2dReeuwijkie RandweR 127tr 1570C 163d 163ír 1lÍ10( 1580 161fïl
2llzoutmanswes 560C 6tn 47fi Ê)ot q{ Êín
22ltMiddelburesewee 50c 12tr 9ÍX gfr 5fr 5ff 7tr
23lReewal 2off t2nt, ltot 7)It gí 18[r qn

24lTemoeldiik UN )Alf 28{r 280C 27il 280{ 2COC

25lKanaalstÍaat 17tr 73d 710f 710( 710Í 7Ín 71íJ(

26lKanaaldi ik 67fr Tttt 70nÍ 70(x 7m( 690C 700c

27lVÍedenburshl aan oost c $s0 rqmÍ 197ff 231Ír )77$ tBvr
2SlVredenburshlaan west c 1)?tY 111ír 111Ír ídnÍÍ 1330C 1120C

2glBentwoudlaan c r42ff 1290 124fi. 170ff 1q4ff trq{r
3dVerlensde Beethovenlaan c to{r 1Íl)(Y 1Íl)tY 117N 11)OÍ 1020c

3llBeiierincklaan zuid 1680C l:tÍr 12M 1210 113d lÍlíl ltdr
32lBredewes tussen Beiierincklaan en N219 )40(n ?1741 ,ocn to1Íl tím tí'llat 22m
33lMoordrechtboos íonder A12) 880C 267Ê, 258{l( 1\7cf. 2qoír 274Ív. )\70t.
341ru219 tussen nt2 en bredewes )7)tY. t6s{Yl ?Á4ff 7Á2nn ilàvlí 14ln 37mC

35lBredewee west 1090c 16800 1610C 16{rn r6lm 164ff, 167[Y,

36lPl aswee gff 6írxl qcÍr B1íXl 6nÍr qqír 570C

3ZlZuldeli;ke rondwes net ten westen van Zuideliik dwarswes 470C 510C 510( 510C 520t 510c sÍfl
3SlBeiierincklaan tussen Vedenburehtaan en sterrenlaen 168Ín 711Í]1 )t)ot 2ï!00 )7.,N 2260C 214ff.
3glBeiierincklaan tussen Sterrenlaan en PaÍklaan 14600 206m ?.04il 2040c 2ÍÍt0í 2íllYlt 7Ímní

4dCoenecooobru E 140Ín 17A11 1ÊÊí)í r6n0 17Aní 16tÍL 1700(

4llDreef tussen Beijerincklaan en zuidolaslaan 10100 7lo 510( 710C 730 7]n 7m
42lDÍeef tussen Beiierincklaan en kanealdiik q1íÍl 1í))(Íl 1íYYT 1n1Íl lntot 1 0íÍr 1omc
43lzui d pl aslaan 4500 :l{x 3dx 3fi 3m 3m tq(l
44lEsdoornl aan 115m 7l{t 720{ 721 750 75 7t(

E80-M1.1-KA-2000219 / Vrilgegeven / Versie L0 / l9 novenrber 2020
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llN2o7 net len zuidên l-c Hoo!êndoornlaan 14600 -400 +1m0 +16t10 +qfl)

llru:oz thu Noorrieliike komcrens Boskooo +4200 -7m +600 +1200 -13m +qff)

3lN20z thv. zuideliike komRrens Boskoop +24m -1100 -gn +1100 -tzm -1(m

41N207 thv noordeliike komcrens waddinxveen +290 -7c0 -400 +1900 "700 -6m

5lN2o7 thv zuideliike komEíens waddinxveen +2qm -3m -400 +21ÍX) -4m -7m

61N459 net ten zuiden aansluitins Nesoad +L)$ +310O

zlruzm Uii nooídêliikê komsrens HWD +67m +?qnÍl -7rffl "à6flr -E7Ín +4í{l0

elNuoo bif zuidêliike komsrens HwD +6en +45m -24ÍJ{ .Ttil -3600 ldgxl
gLuliana van Stolberglaan Waddinxveen nrd van KeÍkweR oost -tloo -3m -ï0 -300 -300 -400

lolziide BoskooD thv sooorwesoversang +120O #mO +Sl0 +ïX) +1300 +800

11lDoíosweP Reeuwiik +1m -100 -1m -400 -t100 -/100

12lHêfbrus Alohen +qll +4(xl +5m +Aa +g)0 +5ffi
glnefbrup Boskooo +11m -5m +7Í10 -8(x) +ffX) +7m

14lHêfburp waddinxvêÊn +2fl) +100 +qm 2m +2ffi

151N1 1 - iussên àfrit 6 ên 7

1 6lN1 1 - trrssen afÍit 7 en 8

17lNU - tussen af.it 9en 10

181N11 - tussen afrit 10 en 11 I +tï6óC

tqlN11 - tussen afrit 11 en 12 {66m +5600

2olRêêuwiiksê Randwes +3000 +q6Ín +1íï) +32íïl +31íÍ) +3600

2l lzorrtmanswes -600 -900 -9m -400 -7eo -5m

TtlMi ddel hurssewes +70O +400 +400 0 ( +200

23lReewal -8m -cn *110C -2m -1100

24lTemoeldiik +6{n +6(X) +600 +soo +600 +700

z5lKanaalstÍaat +)m f 0 c -1m c

26lKanaáldii k +5m +300 +3$ +1ílO +2Í10 +3m

2Tlvredenhurshlaan oost

2SlVredenburshlaan west

2glBentwoudlaan

3olvêrlenpdè Beêihovenlaan

11 lBeiierincklaan zuid -37m -4Cn .0mn .5500 -q6{x) .lLÍN

32lBredewec tussen Beiierincklaan en N219 -2?Ím -3700 -3ru -{od -3m -2000

33lMoordrechtboos I onder A12l

341N219 tussen A12 en bredewee +?íí|il +7ffÍt +68{ï} +7lm -*í8Íló

fqlBredeweswest +5900 +5200 +5100 +qqfÍ) +4{Íïl +5níYl

36lPlaswer {€1m +4600 +4400 +510C +50(ï) +4Rfn

3Tlzuideliike Íondwes net ten westen van zuidelirk dwarswes +4m +M +4m +5m +400 +4m

38lBêiieíincklaan tussen Vedenburshlaan en Steríenlaan +Êiífl +64{n. +S7í +s800 +5600

3glBeilerincklaan tussen Sterrenlaan en Parklaan +60m +580C +qflm +q4ÍI) +!il(n {6(m
40lcoenecoonbruc +3400 +2800 +2&0 +3400 +?8ÍX) +1(fNl

4llDreef tussen Beiierincklaan en zuidplaslaan -3{m -lltÍn -3m -2&n -2800 -31m

42loreef tussen BeiieÍincklàan en kanaaldii k +S00 +700 +800 +90O +800 +7ffi

Ailzuidolaslaan -1CÍn -1q00 -15(Ï) -1500 -$m- -16m

44lFsrioornlaan -€m -Affi .4400 -4100 -41fn -4sítr

Ii{t0-MLI-KA-2000219 / Vrijgcgcven / Versie 1.01 l9 november 2020
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1lN2O7 net tên zuiden l.C Hoocendoornlaan +7TÁ -7% +7% +77cÁ -694 +60Á

llruInu thv- Noordeliike komsrens Boskoon $6c4 -Lq +AaÀ +7% -n91 +1Y"

3ltt2oz thv. zuideliikê komRÍens Boskooe +ZU1 -96 +1n9í -1(91 -q
41N207 thv noordeli i ke komsrens Waddinxveen +?5iÁ 6% -4x' +!6% '6Yt '\Yo

5|N207 thv zuideliike komprens Waddinxveen +1691 -26Á -396 +73% -3% -4%

61N459 netten zuidên aansluitins Nesoad +7391 +94

7lN20o bii noordeliike komtrens HWD +ll* +27rt1 .139 +27oÁ

8lN20o hiizuideliikê komsrens HWD r,l +1LY. .1I', +46q
gDuliana van Stolberrlaan Waddinxveen nrd van KerkweÊ oost -5?( -t% -aq -tv^ -39( -49i,

lolziide eoskooo thv sooorweroverqans +7291 +4% +\ttA +17% +A*

11lDoÍoswep Reeuwiik +4% -3% -1% -t5! -l$L -L4x
l2lHefbrus Alohen +IZ% +7% +8% +99{ +7% +8%

13lHeÍbrup Boskooo +7% -1% +5% -s% +sol: +4&

14lHêf buÍs Weddinxvêên +7V. +796 +4oÀ Á91 ,1% +291

15lN 11 - tussen afrit 6 en 7 +lsl +q39í +1q9{ +4Y" .,.tr1% +.?t
151N11 - tussen afrit 7 en 8 +)q +2t* +)7q. +)1 +279Á +a\ol

171N11 - tussen afrit 9 en 10 +29,94 +fL% +329' +2!oÁ +27% +1211

181N11 - tussen aÍrit 10 en 11 +15X +21Y6 +289 +!2% +27% +?9,r,

lqlN11 - tussen afrit 11 en 12 +l?% +34<t1 +339 +77 +tr29É +349

2olRêêuwiiksê Randwec +z,.tA +2W +2q,.1 +26c,Á +2Sg +?.99/,

2llzoutmanswes -1(fl -139r -ttrí -av" -1 n91 .V,
22lMiddel buíPsewes +7% +9Yo +359.l

23lReewal -tu
24lTêmoeldiik +n% +279 +3O% +?2% +3IY" +321

zslKanaalsiraat +4% +tl% +196 +1oÁ -7% +1V^

26lKanaaldli k +*9(, +4V" +49, +4.t4 +a./" +\o/,

zTlvledenbuÍPhiáan oost nvt nvt nvt nvt nvt nvt

23lVredenburehlaan west nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2glBentworrdlaan nvt nvt nvt 1vt nvt nvt

30lVerlensde Beethovenlaan nvt nvt nvt nvt nvt

3llBeiierincktaan zuid 5: .wÀ
32lBredewes tussen Beiierincklaan en N219 -994 -1S9i -16t -t694 -s9

33lMoordíêchtboos ÍonderAl2l
l4lN21q tUssen A1 2 pn bÍêdêwês +ltctÁ +2$l +26M +2594 +260Á +n69Á

35lBredewes west :.- k {48t6 +t qA , 'lt0 +4í4 +Bí

36lPlaswep

3Tlzuideliike róndwps nêt tên westen van zuideliik dwarswes +qÀ +lW. +109 +129Á +17% +ry.

3SlBeiierinnklaan tuqsên Vedenhurshlaan en stêríênlaán +381 +3894 +1q4Á +14V^ {t5% +3994

3glBeiierincklaan tussen Sterrenlaan en Parkláan +41t1 +39?6 .AE|Á +?69d +37% +4114

rnlCoenecooobrue +z{or'c +ZMo +2ffÁ +)êoÀ +2M +2L%

4llDreef tussen Beiierincklaan ên zuldolaslaan

42lDrêêf iussen Beiierincklaan ên kanaáÍdiik +109{ +7% +8% +9" +9% +9o

4Alzuidnláslaan

44lEsdoornlaan

880-ML|-KA-2000219 / Vrijgegeven / Ve rsie 1.0 / l9 november 202{J
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1!N207 net ten zuiden J.c Hoosendoornlaan -qÍm -cÊtY -300{ -5sfir -37U

zhtzoz thv. Noordeliike komcrens Boskooo -4m -350 -3mc -ssff -37fi
glrvzoz thv. zuidêliikê komsrens Boskooo -3sm -32m -130Í -36fi .?M
41N207 thv noordêliike komsÍêns WaddinxvÊên -36{l -33{X -100( -350C -3s00

51N207 thv zuideliike komcrens Waddinxveen -?Rm -)q\ -Áí]Í -?cÍr -i2fl1
61N459 net ten zuiden aansluitins NesDad -11m

ulruzm lii noordeliike komprens HWD -32m -8Ém -230
glNzfE Uii zuirieliike komprens HwD -22(n -q20 .lfiit{r -20rxl
glJuliana van stolberalaan Waddinxveen nrd van Kerkwes oost +1íï') +1 ín +1m +1(f c

10lzi ide Boskooo thv sooorwesoversane -8m -400 -70c +10( -40(

ldDoroswês Rèeuwiik -2m -24 -soc -sfi -soc

l2lHefhrus alnhên -50c -400 -3fÍl -Aff. -40{

l3lHefbrus Boskooo -1 6{Íl -6(m -lqn -3ff -4ÍtÍ

14IHef bure Waddi nxveen -1m +300 -90c -4fi
151N11 - tussen afÍit 6 en 7 7U +10C -190C +12fi -70c

161N11 - tussen afrii 7 ên I -19ff -s{x -33m -24fi -130{

171N11 - tussen afrit 9en 10 +1ÍXX +1Á(fl -32ír -Íflr +14íf

181N11- tussen afíit 10en 11 -12m

191N11 - tussen aÍrit 11 en 12 lmc
20lReeuwiiksê RandwPE +6íf {5lll +20( +1m +6fi
2llzoutmanswes -lír -30c +2N -1 Ím +1Íf

22lMiddelburpsewee -30c -30c -70( -700 -5(X

2SlReewal c c -3{} +6m -30t
2ÁlTPmoê tíliik { e -1fr c +1í)(

25lKa naalstraat -20( -20c -20[ -30c -2fÍ
26lKanaaldi ik "20c -20c -20c -30c -20(

tTlVrPdÊ nbrrrshlaan oost +qÍf +2Íf ,- :t36d +2)(L -1Ímí

28lV redenburehlaan west -90( -110C +260C +1101 -10c[

24Bentwoudlaan -13tr -180 +28ff +120 -130

30lverle ncde geethovenl aan -1Ín -10f +14rÍ +q)Í'l

3llBeiieÍincklaan ?uid -11fi -100c -180C -1cry +Tn
32lBredewee tussen Beiierincklean en N219 -140( -14{X -170( -160C +30d
q3lMoordrechtboos I ondpr A12) -90( -100c +Lqtr +3tÍl -l{xxi
341N219 tussen A12 en bredewes -22U -23ÍlÍ -tqtY -220r +5&

3SlBredewee west -7U -80( .M -40C -10c

?6lPl aswes -5m -7N r -10f -lloc

3Tlzuidèliike rondwec net ten westen van Zuideliik dwarswee 0 t +10( t c

38lBeiie rincklaen tussen Vedenburshlaan en steÍrenlaan +1m +20( -60{ -50{ +300

?qlBpiiprincklàan trssên qlêÍípnleen ên parklàán -2m -20r -6ír -50f I
40lCoenecooobruc -600 -60( 0 -60( -rm
4llDreeí tussen Bêiierincklaan en zuidolaslaan -10m 0 +2{X +2(f -10c

42lDreeí hrssen Beiierincklaan Ên kànaaldiik -2ff1 -10Í ( -1ff -7,O(,

43lzuidolasl aa n 0 0 ( f -10c

44lEsdoornlaan -100 .100 +200 +2(X -20c
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zlruzoz thr- Noordeliike komsrens Boskooo -17q -159l d -18X

31ru202 thv. zuideliike komRrens BoskooD .a -7i9/ -qÁ .:7á -uc
4lN20l thv noordeliike komerens Waddinxveen ' -,6'' '-:23ri -m -tÁel
5lN2o7 thv 2uideliike komprens Waddinxveen -16t .169í -2% -77% -189{

6lN45g nêt tèn zuiden aansluitinE Nesoad -?tÁ

zlruzoq hii noordeliike komsrens HWD .7L* -7(91

glNzog uii zuideliike komsrens HWD .11* -íí!r1
glluliana van Stolberclaan Waddinxveen nrd van Kerkwep oost +t% +2% +194 +2% +LYt

lolzi i rle goskooo thv qooomegove rsans -7 -4% -691 +1% -3%

lllDnrnswêE ReFrwiik -6, -w^ .149r -77* -'t 9,

l2lHefbrus Alohen -694 -\9Á -L* -q9l -4*
l3lHefbrus Boskooo -Í)9i -2% -17% -2% -2rá
14lHêíbLÍg waddinxveen -ot +2% -7% -2y" +O%

15lNu - tussen afrit 6 en 7 -7y" +tlql -2% +2 -19l,

161N11 - iussen àfÍit 7 en 8 -3% -5?6 -4% -2%

171N11 - tussen afrit 9ên 10 +2% +2% -696 -t% +?tá

181N11 - trrssen afrit loen 11 -av.

19lN1t - tussen afrit 11 en 12 -7

20lReeuwiikse Randwec +4i +4t +L% +0% +4

2llzoutma nswes -4% -4% : +tYó -r% +2%

22lMiddelburssewec -219 :ri

k

-1% -r% _ ;25tÍ

-49Á +?91
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+494

25lKanaalstraat -491 -7V" -"y" -5% -194

26lKanaaldii k -t4 -3% -1q^ -q91 t%

2?lVredenburshlaan oost +a% +!Y"

2Slvredenburchlaan wpct -7 -* -a9i,

29lBe ntwoudlaan -c'6 -72y. -!94

30lVerle nsde Beethovenlaan -70Á -t% -rft
lllBeiierincklaan zrrid -a& -a% -1d-V" -159 +2o/,

32lBredewee tussen Beiierincklaan en N219 -794 -7rí -a% -T% +17,

33lMoordrechtbooe Íonder A12| -4% -4y" +1% -491
q4lN21gt0sspn A12 en hrêdêwês -6V" -6V, _7'tr -6q +194

35lBredewes west -4% -sy, -2% -2% .UÁ

S6lPIaswpg -7r, -r7% +l% .19 -39(

3TlZuideliike rondwes net ten westen van Zuideliik dwarswes +1v" +1 +)oA +1V^ +A%

3SlBeiierin€klean tussen Vedenburshlaan en Sterrenlaan +0% +7% -7./, -2% +!Yd

3glBeiierincklaan tussen stprrênlaan ên Parklaan -7% ,7% -?% "1oÁ .4%
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15-12-2020 Gmail - onverklaarbare cijfêrs ÍefeÍêntie 2030

lYl Gmail

onverklaarbare cijfers referentie 2030

To:
11 December 2020 al ll:11

Ik vraag mij college 

-hiernaar 

te kijken, HiJ is met dit onderdeel bezig geweest.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: 11 december 2020 08:39
Aan:
Onderwerp: Fwd: onverklaarbare cijfers referentie 2030

BesteI

ik liep tegen een voor mij onverklaarbare verschuiving aan van verkeersstromen van de Reewal naar de
Middelburgseweg.

in reactie daarop geeft provincie aan dat dit op veaoek van de gemeente is geweest.

nu weet ik dat de grens van de bebouwde kom (en daarmee de 30km zone) enkele lOtallen meters is opgeschoven,
maar dat kan niet zodanig zijn dat dat leidt tot zulke enorme verschuivingen.

Zou je willen nagaan of die grens in het verkeersmodel wel klopt??

Nu worden er onjuiste vergelijkingen van de maatregelen ten opzichte van de referentiesituatie gemaakt.

vriendelijke groet,

-
-

Forwarded messa
From
Date: Thu, 10 Dec 2020 at16:20
Su
To:

RE: onverklaarbare referentie 2030

Hallil

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4a68f0Í4e8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-Íyo3A1685776250283513505&dsqt=l Esimpl=msg-Í%3A1 ... 112
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Dit heeft de volgende achtergrond: ln het verkeersmodel voor 2030 is ooit op vezoek van de gemeente een verlaging
van de snelheid op een deel van de Reewal van 50 naar 3Okmlu ingevoerd. Dit is blijkbaar ooit een voornemen van
de gemeente geweest en daarom in het verkeersmodel terecht gekomen. Deze verlaging van de maximumsnelheid
leidt in het model tot een verschuiving van een deel van het verkeer van de Reewal naar de Middelburgseweg.

lk hoop je vraag hiermee beantwoord te hebben.

M et vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: 6 december 2020 16:03
Aan:
Onderuerp: onverklaarbare cijfers referentie 2030

Hallo

lk heb een vraag over de referentiecijfers 2030 die worden gehanteerd bij de beoordeling van de verschillende
maatregelen.Zieookbijgaanddocument,datinsprekersvan-haddenbijgevoegdbijhun
inspreektekst voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het gaat mij specifiek om de meetpunten 22 (Middelburgseweg) en 23 (Reewal) (en in mindere mate om die van 11,
20,21en24.)

Het lijkt alsof het verkeer van en naar Reeuwijk-dorp zich in 2030 plotseling verdeelt over de Reewal en de
Middelburgseweg; bij de één is er een toename van 700 bewegingen, bij de ander een afname van 800.

lk vraag me af waar deze verschillen door veroozaakt worden. lk ben niet bekend met vaststaand beleid waardoor
het verkeer op de Middelburgseweg zodanig gaat toenemen.

lk hoor graag welke verklaring hierbij hoort.

vriendelijke groet,

-
-

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4a68f0f4e8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-F/o3A1685776250283513505&dsqt=1&simpl=msg-f%3A1 ... 2t2
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Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - inspreken voor commissie ruimte (van 9 december),
thema Beter Bereikbaar Gouwe
lnspreken 2 december 2020

Goedenavond.
Dank voor deze mogetijkheid om in Corona-tijd toch ruimte te krijgen in uw vergadering
Mijnnaamisl.
lk spreek in ats bewoner van Reeuwijk-Dorp, ats aanstaand bewoner van de

en reek hier mede namens

Recent zijn de documenten beschikbaar gekomen waarin de 40 mogelijke maatregelen zijn
teruggebracht naar een 5-ta[ mogetijke combinatiepakketten, met hieronder een enorme
stapel documenten. Deze staan ter consultatie ats punt 9 op uw agenda voor 9 december
as..

Wij kunnen verheugd constateren dat de gewraakte maatregelen Wl5 en Wl9, waar ik mij
eerder op richtte als inspreker in uw (toen nog fysieke) vergadering, geen deet meer
uitmaken van de actuele combinatiepakketten. Ook at wordt er van u op dit moment geen

keuze gevraagd, graag maak ik van de getegenheid gebruik om u toch een aantal
observaties mee te geven.

ln een eerder betoog heb ik aandacht gevraagd voor zowel de probteemdefinitie als het
beoordetingskader, die beiden als erfenis uit fase 1 waren meegenomen. Omdat onze
gemeente pas in fase 2 is ingestapt, was het noodzaketijk om deze kritisch tegen het ticht
te houden. Dat is ook gebeurd, btijkt uit de nu voortiggende stukken,

lk ticht er 2 bijzonderheden uit.

Aanpassingen knelpunten ) Knelpunt 5
Aan de knelpunten die door het programma BBG moeten worden opgelost, is nu een 'KW5"
toegevoegd: "de gebrekkige bereikbaarheid Reeuwijk-Dorp". I,j 'iincit clil itt íir1r:Ltr /" (paqina

ll vatr de noliLie lii'tt,r;'l::ties r:Í ;-:aqitr'l 11 van ltr::l i íil:, lqt!.!ll.lll0l.i).

Wij verbazen ons ten zeerste over dit knetpunt - vooral de formutering ervan. Wij hebben
in onze contactmomenten dit nooit op deze manier benoemd. lk zal in deze raad niet
hoeven uit te teggen hoe goed Reeuwijk-dorp naar atte windstreken is ontsloten. De

opdracht van de raad aan de wethouder was niet voor niets om juist het kwetsbare
buitengebied te beschermen.
Nog meer verbazing over de KW5 ats 'bereikbaarheid Rw-dorp' komt ats je één van de
andere documenten erbij haatt. ln de Ruimtetiik-eqonomische verkennine (eindrapportage)
wordt nadrukketijk gesteld dat de ontstuiting in dit gebied ("Oostzone"l opvollend goed is.

Het tijkt erop dat hier sprake is van een doetredenering, om enkete voorgestelde
maatregeten beter uit de verf te laten komen. ln hoeverre was de gemeente zelf
betrokken bij deze aanvulling van de probleemdefinitie?
Beter was geweest om een nieuw KW5 te introduceren met "hinder door stuipverkeer" ats

definitie, of een koppeting met het vrachtverkeer. Dàt is het grote knetpunt dat door de
dorpsbewoners wordt ervaren.

Aanpassingen beoordelingskader
Het beoordetingskader is ten opzichte van fase 1 aangepast met een paar sub'criteria
specifiekvoor Bodegraven-Reeuwijk. lJ virrdi iiii. hcoc:iri<.:l.irrq.;k.r<-lr,:r olt p;rrlirra 25 r,ait hc1,

i -,Íi:' i : i ll.:-t;:J iol't,r.
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Het is de moeite waard om in te zoomen op de criteria "bereikbaarheid" en
"leefbaarheid". Ook hier weer verbazing over de toegevoegde criteria, waarbij ik me
afvraag in hoeverre de expertise vanuit de gemeente zelf is betrokken bij de formulering
van deze criteria. Laat ik wat voorbeetden van "teefbaarheid" benoemen.

Voor bijvoorbeetd Waddinxveen en Boskoop wordt gekeken naar de leefbaarheid van het
gebied rondom de hefbrug, en overig in het dorp. Voor Reeuwijk geldt als criterium de
Reeuwijkse randweg/Zoutmansweg en verder het onderliggend wegennet. lk hoef in deze
vergadering neem ik aan niet uit te leggen wat het verschil is tussen de leefbaarheid langs
de Zoutmansweg en de leefbaarheid in Reeuwijk-Dorp.

ln het hoofdstuk Leefbaarheid in ditzetfde rapport is in het geheel geen effectbeschrijving
opgenomen waarbij de effecten op de leefbaarheid van Bodegraven-Reeuyrijk (laat staan
die voor het dorp specifiek) is beschreven.

genr€ertlêi woi-dl. gesprckert, teruiljl helvoorai orr de kerrrerr Reeuwijk-cjr:rp c.l'Ieinpel
qarl is rnêe een raadsel. lnrrners, als het gaêrt oin da leefi,raarireici jn Soskoop wordl ook

Kosten
ln het beoordelingskader worden ook de liorlen vrrrr de maatregelerr qenoemd als ci-ilerir:rn
Nergc.ns in de voorbereidende docurnenlen is overigens heicier gemaakl ciat de kosten
doorstaggevencl gaan worden in de le nraken ke:uze,lr:or cle maaireqeierr, ln het webinar
van 2.4 november jl. wercl erkend dat het maximate budget sturend is geweesl in de tolale
samensteltirlg van de pakketten. Ilus niet hel oplossend vermogen (ap korle of langere
ter-rnijn) op de knelpunten. Mel aLte. voorges{.etcle pakketien btijft een flink aanta[ van de
knelpunlen onveranderd {en orrï.staan vooral nieLrwe).

Wat d:rn opvalt is dat herl hele programma BBC 1s opqezet vanwege grote knelpunlen,
zeker ook in de gemeente Waddinxveen, en clal precir:s die gemeente welgeletd 0,0 euro
heefl. gereserveerd om te investeren. Kunnerr we hier rriel slellen dat daarrnee hel hele
proqrarnína en de onderlinqe sarnenwerl<ing is mislul<t? [.n gc.zien de conplexiteit van a[e
samc'nhilngende prograrlma s in helzelíde gebied lijkt een herbezinning op de scope en de
opgave welliclrt een verstandigere keuze dan aan le. sluren op eén set aan maatregeten
waarmee niks wordt opgelost en we wel ruirn 50 miljoen euro belastinggetd hehrben
verrrÍet1gd.

Het is jammer dat wij niet eerder op de hoogte zijn gebracht van de wijzigingen in de
knetpunten en het beoordetingskader, mede ook omdat we er zetf om hebben gevraagd.
Wij vragen uw aandacht om de probleemdefinitÍe in overeenstemming te brengen met uw
opdracht aan de wethouder.

lnzet voor de gemeente
Uit het pre-advies btijkt dat de gemeente nadrukketijk focust op de lobby voor de
Bodegravenboog. Dat kunnen wij van harte onderschrijven. Aanvullend zien wij de
noodzaak dat gemeente Bodegraven-Reeuwijk nauwe samenwerking opzoekt met
Waddinxveen om de probtematiek rondom het vrachtverkeer en stuipverkeer gezamentijk
op te gaan pakken. Andere partijen binnen BBG hebben daar onvotdoende aandacht voor.

Dank voor uw aandacht.
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(pagina í1 van Effectenrapoort)
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Provinciate Staten - Statencommissie Bereikbaarheid en Energie (BE)
lnspreken 25 november 2020
Deze tekt is bij uitspreken ingekort om binnen de 3 minuten te btijven

Goedenavond.
Dank voor deze mogetijkheid om in Corona-tijd toch ruimte te krijgen in uw vergadering
Mijnnaamisl
lk spreek in als inwoner van Reeuwi k-Do , mede namens

Achter
mij ziet u een foto van Reeuwijk-Dorp, en in een rustige groene omgeving.

Recent zijn de documenten beschikbaar gekomen waarin de 40 mogetijke maatregeten zijn
teruggebracht naar een 5-ta[ mogelijke combinatiepakketten. Deze staan ter consultatie
ats punt 5b op uw agenda,

Wij kunnen verheugd constateren dat de gewraakte maatregelen W15 en W19, waar ik mij
in februari op richtte ats inspreker in uw (toen nog fysieke) vergadering, geen deel meer
uitmaken van de actuele combinatiepakketten.

Een ander punt dat ik eerder heb gemaakt, raakt aan de overgang van fase 1 naar fase 2.
Onze gemeente, Bodegraven-Reeuwijk, is pas vanaf fase 2 betrokken bij het programma
BBG. Vanwege deze overgang hebben wij er op aangedrongen om kritisch te kijken naar de
formulering van de knelpunten en de criteria in het beoordelingskader.
De projectorganisatie heeft ons tetkenmale toegezegd dat dat zou gebeuren.
Tot voor kort hadden wij geen enkel zicht op de aanpassingen van de knelpunten of het
beoordelingskader.

Nu atte maatregeten zijn beoordeetd op hun probleemoptossend vermogen en op de
effecten op de specifieke criteria, zien we waarop ze zijn beoordeeld.
Nu pas zien we wetke knelpunten en criteria zijn toegevoegd. Terwijt we daarvan
schrikken, zijn ondertussen de sets aan maatregeten a[ samengestetd.

Tijdens het webinar van 24 november jt. is gebteken dat het beperkt beschikbare budget
doorstaggevender is geweest voor de samenstetting van de pakketten dan het
probleemoplossend vermogen van de verschillende maatregelen.

lk ticht er 2 bijzonderheden uit.

Aanpassingen knelpunten à Knelpunt 5
Aan de knetpunten die door het programma BBG moeten worden opgetost, is een "KW5"
toegevoegd: "de gebrekkige bereikbaarheid Reeuwijk-Dorp". U vindt dit in figuur 2 (pagina
I van de notitie Keuzeopties of pagina 11 van het Effectenrapport).

ln atle contactmomenten die er met de projectorganisatie (of specifiek met de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk) zijn geweest, is de bereikbaarheid van ons dorp nooit aan de orde
geweest. ln geen enkele van onze reacties hebben wij de bereikbaarheid van ons dorp ats
probleem benoemd. Zie de foto achter mij.

Een dorp met ongeveer 2000 inwoners, waar mensen gaan wonen voor de rust en ruimte.
Dat dorp vraagt er niet om om beter bereikbaar te zijn. ln tegendeel. Dat dorp wil graag
behoud van rust en ruimte. Wij hebben ontstuitingsroutes naar alte windstreken en zijn
binnen 5 minuten op een doorgaande snetweg of provinciate weg. Dat durf ik niet
'gebrekkig' te noemen - diverse woonwijken in de nabije omgeving zutten daar jatoers op
zijn.
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Meer bijzonder is welticht dat in de Ruimteliik-economische verkennine (eindrapportage)
nadrukkelijk wordt gestetd dat de ontstuiting in dit gebied ("Oostzone") opvallend goed is
Het tijkt erop dat hier sprake is van een doetredenering, om enkete voorgestetde
maatregelen beter uit de verf te laten komen.

Beter was geweest om een nieuw KW5 te introduceren met "hinder door stuipverkeer" ats
definitie. Dàt is het grote knelpunt dat door de dorpsbewoners wordt ervaren. Stuipverkeer
dat een atternatievewegzoekt tussen deA12, N11 en N207. Hetprogramma BBG zou juist
daar een optossing voor moeten bieden. Maar het dorpsbelang heeft blijkbaar geen rol
gespeeld in het bepalen van dit aanvutlende knelpunt.

Aanpassi ngen beoordeli ngskader
Het beoordelingskader is ten opzichte van fase 1 aangepast met sub-criteria specifiek voor
Bodegraven-Reeuwijk. U vindt dit beoordelingskader op pagina 25 van het Effectenrapport.

We hadden daar om gevraagd, en zouden daar dus btij mee moeten zijn? Totdat je in het
onderliggende effectenrapport de betreffende criteria opzoekt, en dan met name inzoomt
op de criteria "bereikbaarheid" en "teefbaarheid". Om die laatste eruit te lichten:

Voor bijvoorbeetd Waddinxveen en Boskoop wordt gekeken naar de teefbaarheid van het
gebied rondom de hefbrug, en overig in het dorp. Voor Reeuwijk getdt als criterium de
Reeuwijkse randweg/Zoutmansweg en verder het onderliggend wegennet. Let wel: de
Zoutmansweg Ligt ten zuiden van de A12, en heeft dus niets te maken met de leefbaarheid
in Reeuwijk-Dorp.

ln het hoofdstuk Leefbaarheid in ditzelfde rapport is in het geheel geen effectbeschrijving
opgenomen waarbij de effecten op de leefbaarheid van Bodegraven-Reeuwijk (taat staan
die voor het dorp specifiek) is beschreven.

Hoe moet ik ats inwoner van Reeuwijk-dorp het gevoel krijgen dat er rekening wordt
gehouden met de leefbaarheid in mijn dorp? Hoezo is dit beoordetingskader passend
gemaakt om de 40 mogetijke maatregeten goed te kunnen toetsen op hun effecten in de
omgeving waar die effecten op gaan treden? lk vraag me ten zeerste af in hoeverre de
opstelters van dit beoordetingskader zicht verdiept hebben in de kenmerken van dit
gebied. ls men wet bekend met het onderscheid tussen Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug?

Waarom in de documenten overigens consequent over "Bodegraven-Reeuwijk" (de
gemeente) wordt gesproken, terwijt het vooral om de kernen Reeuwijk-dorp en Tempel
gaat is mee een raadsel. lmmers, als het gaat om de leefbaarheid in Boskoop wordt ook
niet gesproken over "Atphen aan den Rijn", de betreffende gemeente.

Kosten
ln het beoordelingskader worden ook de kosten van de maatregeten genoemd ats criterium.
Nergens in de voorbereidende documenten is overigens hetder gemaakt dat de kosten
doorslaggevend gaan worden in de te maken keuze voor de maatregeten. ln het webinar
van 24 november jt. werd erkend dat het maximate budget sturend is geweest in de totate
samenstetling van de pakketten. Dus niet het oplossend vermogen (op korte of tangere
termijn) op de knelpunten. Met alte voorgestelde pakketten btijft een flink aantal van de
knetpunten onveranderd (en ontstaan vooral nieuwe).

Wat dan opvatt is dat het hete programma BBG is opgezet vanwege grote knelpunten,
zeker ook in de gemeente Waddinxveen, en dat precies die gemeente wetgetetd 0,0 euro
heeft gereserveerd om te investeren. Kunnen we hier nÍet stelten dat daarmee het hele
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programma en de onderlinge samenwerking is mistukt? En gezien de complexiteit van alte
samenhangende programma's in hetzelfde gebied tijkt een herbezinning op de scope en de
opgave wellicht een verstandigere keuze dan aan te sturen op één set aan maatregelen
waarmee niks wordt opgelost en we wel ruim 50 miljoen euro belastinggetd hebben
vernietigd.

lk had graag gezien dat wij als belanghebbenden betrokken waren geweest bij de
wijzigingen van de knetpunten en het beoordelingskader vóórdat de maatregeten langs
deze maatlat werden gehouden. Pas dan was sprake geweest van een zorgvutdig
participatieproces.

Ats laatste wit ik nog uw aandacht vestigen op het niet nakomen van eerder gedane
toezeggingen dat atte maatregeten apart zouden worden beoordeetd, zonder eventuee[
aanvutlende opties of direct a[ in combinatie. Bij de digitate bijeenkomsten van afgetopen
zomer werden bijvoorbeeld de effecten van maatreget W24 atteen gepresenteerd in
combinatie met een knip in de Brugweg. Toegezegd werd dat in de uiteindelijke
effectrapportage atte maatregelen los beoordeetd zouden worden. ln de uiteindetijke
rapportage zien we echter dat de effecten van maatreget W24 atleen worden
gepresenteerd in combinatie met een (niet nader gedefinieerde) knip op de Brugweg. ln de
ondertiggende factsheet wordt dit slechts als optie benoemd.

Dank voor uw aandacht
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Provincie Zuid - Hottand
Team Beter Bereikbaar Gouwe

Betreft: Reactie n.a.v. de 5 gepresenteerde maatregelpakketten
BeterBereikbaarGouwe

Geachte heer/ mevrouw,

Nog ruim voor het zomerreces van dit jaar werd een tussenstand in de beoordeting
van de 40 maatregeten gepresenteerd. ln diverse webinars en digitate
gespreksbijeenkomsten mochten we daar vragen over stetlen en onze bevindingen
meegeven. Het was voor ons ongewis hoe deze bevindingen zouden meewerken in
de vervotgstappen.
Na ftink gedutd werden we recent atsnog verrast doordat ineens een grote stap was
gezet. Van de 40 mogetijke maatregeten werd plots een 5 tal samengestelde
pakketten van een beperkt aantal maatregelen gepresenteerd. Voordat we
inhoudetijk op deze pakketten en/of de individuete maatregelen ingaan, hebben
we nog een aantal andere betangrijke punten die we onder uw aandacht willen
brengen.

ln eerdere reacties hebben wij aandacht gevraagd voor zowel de probleemdefinitie
als het beoordelingskader, die beiden ats erfenis uit fase 1 waren meegenomen.
Omdat onze gemeente (Bodegraven-Reeuwijk) pas in fase 2 is ingestapt, was het
noodzakelijk om deze kritisch tegen het licht te houden. Dat werd ook toegezegd,
atteen hebben wij nooit eerder inzage gekregen in de wijze waarop. We zien nu
wel dat er wijzigingen zijn doorgevoerd, dat btijkt uit de nu voorliggende stukken.

Het is jammer dat wij niet eerder op de hoogte zijn gebracht van de wijzigingen in
de knetpunten en het beoordetingskader, mede ook omdat we er zelf om hebben
gevraagd. Nu ziJn reeds de samengestelde pakketten immers beoordeeld ten
opzichte van de probleemdefinitie en langs de lat van het (onjuist) gewijzigde
beoordetingskader getegd.

Knelpuntanalyse
Aan de knetpunten die door het programma BBG moeten worden opgetost, is nu
een "KW5" toegevoegd: "de gebrekkige bereikbaarheid Reeuwijk-Dorp". Zie figuur
2 (pagina 8 van de notitie Keuzeopties of pagina 11 van het Effectenrappgr:i).

Wij verbazen ons ten zeerste over dit toegevoegde knetpunt, en dan vooral over de
formutering eryan. Wij hebben in onze contactmomenten met de
projectorganisatie en/of de gemeente nooit de bereikbaarheid van ons dorp als
problematisch benoemd. Reeuwijk-dorp is juist bijzonder goed naar a[[e
windstreken ontstoten.
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Nog meer verbazing over de KW5 als 'bereikbaarheid Rw'dorp' komt ats je één van
de andere documenten erbij haatt. ln de Ruimtetijk'economische verkenninq
(eindrapportage) wordt nadrukketijk gestetd dat de ontstuiting in dit gebied
("Oostzone"l opvallend goed is.

Het tijkt erop dat hier sprake is van een doetredenering, om enkete voorgestetde
maatregeten beter uit de verf te laten komen.
Beter was geweest om een nieuw KW5 te introduceren met "hinder door
stuipverkeer" ats definitie, of een koppeting met het vrachtverkeer. Dàt is het
knetpunt van Reeuwij k-dorp.

t Wij vragen jullie nogmaats om de knetpunten opnieuw te herzien, en in
overeenstemming te brengen met daadwerketijk ervaren knelpunten in het
gebied.

Beoordelingskader
Het beoordetingskader is ten opzichte van fase I aangepast met een paar sub-
criteria specifiek voor Bodegraven-Reeuwijk. Zie pagina 25 van het
Effectenrapoort.
Het is de moeite waard om in te zoomen op de criteria "bereikbaarheid" en
"teefbaarheid". Ook hier weer verbazing over de toegevoegde criteria, waarbij ik
me afvraag in hoeverre de expertise vanuit de gemeente zetf is betrokken bij de
formutering van deze criteria. We noemen enkele voorbeelden van "teefbaarheid"

Voor bijvoorbeetd Waddinxveen en Boskoop wordt gekeken naar de leefbaarheid
van het gebied rondom de hefbrug, en overÍg in het dorp. Voor Reeuwijk getdt ats

criterium de Reeuwijkse randweg/Zoutmansweg en verder het ondertiggend
wegennet. Dit is duidetijk werk van iemand die het verschil niet weet tussen
Reeuwijk-dorp (ten noorden van de A12) en Reeuwijk-brug (waar de Zoutmansweg
[igt, ten zuiden van de A12). Dit criterium gaat dus geen enkel effect in beetd
brengen voor de teefbaarheid in Reeuwijk-dorp, of [angs één van de uitvatswegen
van het dorp zetf.

Nog tos van de foutief aangepaste criteria is in het hoofdstuk Leefbaarheid in
ditzelfde rapport in het geheel geen effectbeschrijving opgenomen waarbij de
effecten op de leefbaarheid van Bodegraven-Reeuwijk (taat staan die voor
Reeuwijk-dorp specifiek) is beschreven.

Waarom in de documenten overigens consequent over "Bodegraven'Reeuwijk" (de
gemeente) wordt gesproken, terwijt het vooral om de kernen Reeuwijk-dorp en
Tempel gaat, btijft een raadset. lmmers, ats het gaat om de leefbaarheid in
Boskoop wordt ook niet gesproken over "Atphen aan den Rijn", de betreÍfende
gemeente.

Kosten
ln het beoordetingskader worden ook de kosten van de maatregelen genoemd ats
criterium. Nergens in de voorbereidende documenten is overigens hetder gemaakt
dat de kosten doorslaggevend gaan worden in de te maken keuze voor de
maatregelen. ln het webinar van 24 november jt. werd erkend dat het maximale
budget sturend is geweest in de totate samenstelling van de pakketten. Dus niet
het oplossend vermogen (op korte of tangere termijn) op de knelpunten.
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Met alle voorgestelde pakketten btijft een flink aantal van de knetpunten
onveranderd (en ontstaan vooral nieuwe).

Wat dan opvalt is dat het hete programma BBG is opgezet vanwege grote
knetpunten, zeker ook in de gemeente Waddinxveen, en dat precies die gemeente
wetgeteld 0,0 euro heeft gereserveerd om te investeren. Kunnen we hier niet
stelten dat daarmee het hele programma en de onderlinge samenwerking is
mislukt? En gezien de comptexiteit van atte samenhangende programma's in
hetzetfde gebied lijkt een herbezinning op de scope en de opgave wetticht een
verstandigere keuze dan aan te sturen op één set aan maatregelen waarmee niks
wordt opgelost en we wel ruim 50 mitjoen euro belastinggetd hebben vernietigd.

à Wij vragen jutlie het beoordelingskader op atte punten kritisch te
beschouwen, consistent te maken voor atte betrokken kernen, en de
effectbeschrijvingen daarmee in overeenstemming te brengen.

Referentiesituatie
ln de beoordeting van de diverse maatregelen in de 5 pakketten worden de
verkeerseffecten afgezet ten opzichte van de referentiesituatie 2030. Verdieping in
deze gegevens leidt echter tot vraagtekens. lnzoomend op de meetpunten 22
(Middetburgseweg) en 23 (Reewat) tijkt het atsof het verkeer van en naar Reeuwijk-
dorp zich in 2030 plotseting verdeett over de Reewat en de Middetburgseweg; bij de
één is er een toename van 700 bewegingen, bij de ander een afname van 800.

Bij navraag wordt aangegeven dat in het verkeersmodel voor 2030 voor de Reewal
een verlaging naar 30 km/u is ingevoerd. Dit zou getden voor "een deet van de
Reewa[", waardoor in het verkeersmode[ een verschuiving van de
verkeersbewegi n gen ontstaat.

Het tijkt erop dat in het verkeersmodel een veel groter "dee[ van de Reewat" is
meegenomen dan in de werketijke situatie. Het ging over een aanpassing van 50
naar 30 km/u. Dat betekent dat het atteen het gedeette binnen de bebouwde kom
betreft - de rest van de Reewal kent een snetheidsregime van 60 km/u. Sinds de
datum van de tetlingen (20Í8) is inderdaad de grens van de bebouwde kom aan de
Reewal enkete tientatlen meters zuidwaarts verptaatst, en is ter ptaatse sprake van
een 30 km zone. Dit is op de lengte van de Reewal echter niet significant en [eidt
niet tot verschuiving van verkeersbewegingen naar de Middetburgseweg (die
overigens veel te smal is voor de uit het verkeersmodel berekende
verkeersbewegingen in 2030).

De maatregeten worden beoordeetd op hun effecten ten opzichte van de
referentiesituatie. Dat is een gebruiketijke manier van werken. Ats echter de input
en daarmee de referentiesituatie niet ktopt, zijn ook de uitkomsten (de
effectbeoordeli ngen ) on betrouwbaar.

à Wij vragen juttie de referentiesituatie opnieuw te beschouwen en
vervotgens de effectbeoordeting en beschrijving daarop te hezien.

De maatregelen en de samengestelde maatregelpakketten
Ats algemeen bezwaar bij atte 5 de maatregelpakketten zien wij dat deze niet tot
nauwetijks de gedefinieerde problemen optossen. Waarom dan toch veelgeld
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investeren, als de oorspronketijke probtemen niet worden opgetost, sterker nog,
atteen maar nieuwe probtemen worden toegevoegd en de problematiek op de
middellange termijn alteen maar groter en comptexer wordt?

Wí 5 en Wl9
Wij kunnen verheugd constateren dat de gewraakte maatregeten W15 en W19,
waar onze eerdere reacties op waren gericht, geen deel meer uitmaken van de
actuete combinatiepakketten, en ook niet meer op het lijstje staan ats nader te
onderzoeken.

w9
Besluitvorming over de Bodegravenboog tigt niet binnen de macht van de bij BBG

betrokken overheden. Toch zien we met z'n alten het grote positieve effect van
deze maatreget. Het ligt voor de hand om de lobby onverminderd door te zetten en
nader te onderzoeken op wetke wijze vanuit deze regio een versnelling ten
opzichte van de Rijksptanning mogetijk gemaakt kan worden.
Aanteg van de Bodegravenboog past bij de ambitievan de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk om het kwetsbare buitengebied (met name het luwe gebied in de
driehoek tussen 412, N11 en N207) te beschermen en daar geen nieuwe (auto)
infrastructuur te reatiseren.

w2í
Het vertengen van de parattelstructuur langs de 412, tussen Bodegraven en
Waddinxveen is momenteet niet meer dan een dikke streep op de kaart.
Onduidetijk is hoe wordt omgegaan met diverse kruisingen en aansluitingen.
Daarmee is ook ongewis naar wetke ptek de problemen zich gaan verptaatsen.
lndien wetticht sprake is van een aansluiting naar de Reewal, zal deze route de
opening zijn voor stuipverkeer richting Waddinxveen en Boskoop (die vervotgens
nog steeds vasttopen bij de hefbruggen ter ptaatse).
Op basis van de huidige beschrijvingen en indicaties, Lijkt dit een maatregel voor
een niet-bestaand probteem met grote gevolgen in de kwetsbare omgeving, en
nieuwe knetpunten ats vervotg.

w24
De nieuwe ontsluiting voor Reeuwijk-Dorp om de Reewal via de Baarsjeskade aan
te stuiten op de bestaande Reeuwijkse Randweg, tijkt positief bij te dragen aan de
ontsluiting van het dorp. Reeuwijk-dorp is op dit moment a[ meer dan votdoende
goed ontstoten; een nieuwe of extra ontsluiting is absoluut niet passend in dit
kwetsbare gebied.

Duidetijk is dat deze suggestie is bedoetd om de druk op de Brugweg van
Waddinxveen weg te nemen. Dat wordt extra benadrukt doordat W24 op geen

enkele manier ats enkete maatregel wordt beoordeetd - ondanks eerdere
toezeggingen daartoe. Bij de digitate bijeenkomsten van afgetopen zomer werden
de effecten van maatreget W24 al atleen gepresenteerd in combinatie met een knip
in de Brugweg. Toegezegd werd dat in de uiteindetijke effectrapportage atte
maatregeten los beoordeetd zouden worden.

ln de uiteindetijke rapportage zien we echter dat de effecten van maatreget W24
atteen worden gepresenteerd in combinatie met een (niet nader gedefinieerde)
knip op de Brugweg. ln de onderliggende factsheet wordt dit slechts ats optie
benoemd. Ats een knip onderzocht zou worden, zou het niet meer dan terecht zijn
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om ook op andere mogetijke stuiproutes (bv richting de Gouwedreef) aanvuttende
maatregelen te onderzoeken.

Juist de gepresenteerde combinatie van gebundelde maatregelen gaat teiden tot
een extreme toename van sluipverkeer door en via Reeuwijk-dorp.

Ter afsluiting
Voor het dorpsteam is een gezamentijke lobby voor de Bodegravenboog de grootste
winst van BBG. wat betreft verdere maatregeten zijn er afgezien van de nog
gewenste ov en fiets-infrastructuur geen maatregelen die onze steun kunnen
krijgen. Alte problemen die ten westen van de Gouwe liggen, moeten zoveet ats
mogetijk ook ter plaatse worden opgelost - daar bemoeien wij ons minder mee. wij
constateren dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk samen met de gemeente
waddinxveen zich gaat richten op de lokate knetpunten die ook tokaat opgetost
dienen te worden. Wij zutten te a[[en tijde constructief mee btijven denkèn met
deze lokale problematiek.

Met vriendelijke groet,

Bijtagen
- Gehanteerdeinspreekteksten

o Commissie Bereikbaarheid en Energie van Provincie Zuid-Hottand
(25-11-2020)

o Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2-12-Z0Z0l ter voorbereiding op
bespreking in de commissie Ruimte (9-12-2020)

- Bijtage met referentiegetatten inct bijbehorende maitwisseting
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Verzonden: maandag 7 december 2A2O L2:30

Aan:

Onderwerp: Zorgen Nieuwdorperweg Reeuwijk

Geachte heer/ mevrouw,

Graag willen wij als bewoners van de Nieuwdorperweg in Reeuwijk onze zorgen uiten over de plannen voor Beter

Bereikbaar Gouwe. Onze zorgen betreffen de mogelijke effecten op de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg in

Reeuw'ljk en de mogelijke gevolgen voor de groene omgeving.

ln de bijlage vindt u onze brief.

Met vriendelijke groet,

I

-
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T.a.v. Projectteam Beter Bereikbaar Gou

Betreft : Zorgen m.b.t. Nieuwdorperweg, Reeuwijk

Geachte heer/ mevrouw,

Graag willen wij als bewoners van de Nieuwdorperweg in Reeuwijk onze zorgen uiten over de
plannen voor Beter Bereikbaar Gouwe. Onze zorgen betreffen de mogelijke effecten op de
verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg in Reeuwijk en de mogelijke gevolgen voor de groene
omgeving.

Wij hebben kennis genomen van de 5 voorgestelde pakketten voor Beter Bereikbaar Gouwe op uw
website. Allereerst willen wij aangeven geen voorstander te zijn van een paralletstructuur langs de
snelweg vanwege aantasting van het groene landschap en de mogelijke verkeerseffecten. ln het
rapport wordt duidel'rjk aangegeven dat nieuwe wegen zoals een parallelstructuur langs de snelweg
nadelig zijn voor de verkeersdrukte op de Nieuwdorperweg,

ln het uw rapporten wordt gesproken over een aanzienlijke toename van verkeer op de
Nieuwdorperweg. lets wat deze weg niet aan kan. Nu staat de weg soms al compleet vast wanneer
bewoners uit Reeuw'rjk-Brug een andere route gaan zoeken vanwege wegafsluitingen elders.

ln uw rapport stelt u ook vast dat de Nieuwdorperweg geen extra verkeer aan kan, maar er worden
geen oplossingen aangedragen in het rapport (zie citaat uit het rapport).

Een aantal wegen laat in hot modeljuist óen aanzionlilko toename zi6n De Nieuwdorperw€g krijgt
1.5O0mwotmaal (150%) oxlra verkaer le vérwoil(ên. D€zs weg kan dll naar v€Machting niet aan, dus
moet gezocht worden naar mitiger€nde maatí€g€len, Dit kan biivoorbeeld betekon dst deze weg niel
aangssloten wordt op de randweg en e€n alt€Ínatl€vo rout€ lusson Reeuwi.jk Dorp en do randwog
gezocht moet woÍdên.

Van de nleuwe randweg wordt gebruikgemaakt door 10.000mWetm. Op de N459 rijdt in dlt
maatregelpakket 25.00omvueun (66%) minder.

Ook het varkaer ln Reeuwijk gaat and€rs riJden, de onderdoorgang van de sneÍweg bij de Oud
Reewijksaweg woídt vêel mindor dÍuk met 4300mvUetm (40%). dit is volledig to€ t6 schÍíivèn aan het
verkeer in weslelÍkê richling. Op de Goudsestraatweg is het beeld anders; van zuid naar noord koml
2-300mvuelm (104%) exka verkeer te rljden, rlchting zuid julst 1-300mwetm (20%) minder. Deze
lokale effecten moeten in êen eventuêle delailuitweÍking nader beschouwd worden om tot ó€n goede
verdellng van hel verkeer over hel wegennel van Reeuwflk te krijgen.
Verder zijn aan de noordzijde van Reewijk voornamelijk aÍnamos le zien, tenrijl aan de zuidzijde voel
toenames zichlbaar ziin, met name op de Nieuwdorpeíwegr waar 3.200mvUetm (18070) extra verkeer
over koml te rijden. Dit is loe te schdjven aan de orióntalie van hel verkser dat meeÍ Ííchtlng het
zuiden liikt te gaan voor onlsluitlng, Het va*eer heeff een nleuwe ontsluiling naar de snelweg over de
aansluiting A'12 Gouda of over de parallelslructuur A1 2.

Graag willen wij u als bewoners er op wijzen dat de Nieuwdorperweg een smalle weg is die niet is
berekend op extra verkeer. W'rj willen als bewoners onze zorgen uiten, lndien er wordt gekozen voor
een paralellstructuur, eisen wij overleg met een bewonersafvaardiging van de Nieuwdorperweg voor
een goede oplossing omdat deze weg geen verkeerstoename aan kan.

Met vriendelijke groet,

tr-


