
Werkbijeenkomst  
Beter Bereikbaar 

Gouwe 



Welkom! 
Namens alle partijen van Beter Bereikbaar Gouwe 

• Provincie Zuid-Holland, Sacha van Altena (programmamanager) 

• P2, Paul Manders (omgevingsmanager) 

 



Agenda vandaag 

• Beter Bereikbaar Gouwe:  waarom, wat, 
hoe en wanneer? 
 

• Raadplegen:  vier werktafels 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom werken we aan een 
beter bereikbaar Gouwe? 

 

Doelstellingen: 

Bereikbaarheid, leefbaarheid en economie 

 

Voor verkeer, fiets, OV, varen en 
waterrecreatie 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
           

Van scenario’s naar                                
maatregelen 

pakket 
 

Uitvoeringsprogramma 
Schetsontwerpen 

bestuursovereenkomst 

Hoe werken we aan een Beter Bereikbaar Gouwe? 
 

Integrale gebiedsvisie  
scenario’s 

afwegingskader 

trechteren 

Uitvoeren maatregelen 

April 2019/feb. 2021 
Vanaf 2021 tot +/- 

2030 
2018-1e kwartaal 

2019 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 besluit- 
vorming 

 besluit- 
vorming 



Inzoomen fase 2 

• Participatierollen 

• Traject en planning 

• Werkwijze 

 

 
 
 

Van scenario’s naar een 
maatregelpakket 

 
Uitvoeringsprogramma 

Schetsontwerpen 
bestuursovereenkomst 

trechteren 

April 2019/feb. 2021 



Participatierollen fase 2: 

• Meebeslissers  -> Raadplegen, informeren en Besluiten (7 besturen) 

 

• Meewerkers  -> Raadplegen en informeren  (zo’n 50 partijen) 
   - collectieve sessies zoals vandaag 
   - individuele gesprekken waar nodig of wenselijk 

 

• Meeweters  -> Informeren  

 

 



Traject en planning fase 2: 
 

• Zorgvuldig: Al uw input afwegen, 
terugkoppelen wat er met input is gebeurd 

• Uitnodiging tot delen van uw 
gebiedskennis en kunde  

• Aanvullende ideeën en kansen 

• Maar ook signalen en zorgen 

 

FASE 2: Politieke besluitvorming 

FASE 3: Planologische besluitvorming 

 

 



Belangrijke momenten fase 2 

Participatie 

• Sessies in het najaar 

• Zo nodig individuele gesprekken 

 

Besluitvorming 

• Voorjaar 2020 concept 
maatregelenpakket 

• Voorjaar 2021 
uitvoeringsprogramma en 
bestuursovereenkomst 



Naar één maatregelenpakket 

• Beoordeling maatregelen met een  
afwegingskader 

• Advies BAG (november – februari)  

 

• Aansluitend bestuurlijke en politieke 
besluitvorming 





Hoe verder tot februari 2020: 

• 4 x een bestuurlijke afstemgroep 

• 1x een politiek beslismoment 

• In september en november werksessies; op basis van uw input in juli 

• Individuele gesprekken waar nodig (doorlopend) 

 

• Verslaglegging en documenten op de website: 

www.beterbereikbaargouwe.nl 

 

 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/


Wat verwachten we van u 
vandaag?  

 

 

Om weloverwogen beslissingen te kunnen maken 
is uw input van belang. Input over inhoudelijke 
kennis over de mogelijke maatregelen zoals: 

 details 

 raakvlakken 

 effecten 

 belangen 

 

Ons doel van vandaag is niet het beoordelen of de 
mate van kansrijkheid bepalen van de 
maatregelen 
 

 

 

 



Raadplegen per tafel: hoe ? 

Vier tafels met elk een thema: 

• Wegen & Verkeer 

• Fiets & OV 

• Varen & Waterrecreatie 

• Omgeving (belangen, proces, zorgen en verwachtingen) 

 

Kern vandaag: we luisteren en verdiepen. Geen afweging, discussie of 
besluitvorming 

 

U mag zo lang of kort blijven als u wilt! 

 



Hoe kunt u ons bereiken? 

• Mailen: 

 beterbereikbaargouwe@pzh.nl 

• Bellen: 

 Linneke van Heemskerck Duker 

 06 21 10 28 85 

 Petra de Jong  

 06 25 77 98 27 

• Via de site: 

 www.beterbereikbaargouwe.nl 

 

 

 

 

 

Voor informatie, achterliggende documenten, nieuwsbrieven enz. kunt 
u de site www.beterbereikbaargouwe.nl raadplegen. 

 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/

