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GS geeft concept ontwerp PIP vrij, 
vooroverleg van start

Besluit PS 
PIP N207 Zuid

GS legt ontwerp 
PIP officieel ter inzage

Inspraak 
inwoners

Inspraak 
inwoners

Participeren 
inwoners

Participeren 
inwoners

Inspraak 
inwoners

Besluit GS en B&W concept 
maatregelenpakket

Besluit PS en gemeenteraden 
uitwerken van maatregelenpakket

Besluit GS en B&W uitwer-
ken van maatregelenpakket

Besluit lokale maatrege-
len door de raad

Besluit bestemmingsplan 
door de raad

Project N207 Zuid 

Beter Bereikbaar Gouwe

Lokale maatregelen 
Hazerswoude-Dorp

Gemeenten en provincie werken samen aan 
betere verkeerssituatie

Lokale maatregelen
Hazerswoude-Dorp

Projectgebied 
N207 Zuid

Beter Bereikbaar Gouwe

Er kunnen geen rechten aan deze planning worden ontleend.

Gemeenten en provincie willen samen het wegennet in Hazerswoude-Dorp, Boskoop 

en Waddinxveen verbeteren. De komende jaren wordt het steeds drukker met het 

verkeer in de regio door o.a. nieuwbouw. Als wegen hiervoor niet worden aangepast, 

loopt het verkeer in de toekomst vast. Zoals bijvoorbeeld op de N209 die door 

Hazerswoude-Dorp loopt en waar de lokale aansluitingen onvoldoende zijn om meer 

verkeer te kunnen verwerken. Maar ook in de dorpskernen van Boskoop en 

Waddinxveen, waar veel woningen langs de doorgaande routes liggen, is de huidige 

verkeersdrukte niet gewenst. In drie projecten worden oplossingen gezocht voor een 

betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op de korte en (middel)lange 

termijn. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Hierbij zoeken we naar een 

balans tussen alle belangen. De komende tijd geven provincie en gemeenten 

inwoners en bedrijven diverse mogelijkheden om mee te praten over oplossingen. 

N207 Zuid

De provincie Zuid-Holland heeft de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de 

maatregelen voor de provinciale weg N209 in Hazerswoude-Dorp opgenomen in het 

project N207 Zuid. Volgens planning worden deze maatregelen tussen 2023 en 2025 

uitgevoerd. Deze maatregelen zijn onderdeel van het concept ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP). Dit is het bestemmingsplan op provinciaal niveau. Het concept 

ontwerp is de eerste versie van het PIP. Het is mogelijk om in het tweede kwartaal 2021 

een reactie op de tweede versie van het PIP te geven. De derde defi nitieve versie is 

eind volgend jaar gereed.

Lokale wegen Hazerswoude-Dorp

De gemeente onderzoekt de lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp om aan te 

sluiten op het wegontwerp N209 van het project N207 Zuid. Deze maatregelen aan de 

lokale wegen worden verwerkt in het bestemmingsplan van de gemeente Alphen aan 

den Rijn en worden tussen 2023 en 2025 uitgevoerd.

Beter Bereikbaar Gouwe

Vanuit het programma Beter Bereikbaar Gouwe wordt onderzoek gedaan naar 

oplossingen voor de Gouwe-regio op de middellange en lange termijn. Hazerswoude-

Dorp is daarin één van de knelpunten die wordt onderzocht, in aanvulling op de 

maatregelen van N207 Zuid.

Besluitvorming

De besluitvorming over het Provinciaal Inpassingsplan 

N207 Zuid en de aanpassingen van lokale wegen

(2023-2025) en de maatregelen Beter Bereikbaar 

Gouwe (middellange en lange termijn) zullen op elkaar

aansluiten. In 2020 kunnen gemeenten reageren of 

inzichten aandragen op lokaal of regionaal niveau. Na 

het verwerken van de reacties volgt in het voorjaar van 

2021 een volgend besluit. Ook inwoners en andere 

belanghebbenden worden betrokken, zie onderstaand 

schema. De planning is dat provincie en gemeenten 

eind 2021 een besluit nemen over de plannen voor de 

korte en (middel)lange termijn.
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