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Aanbieding aangepaste rapportage E en B fase 1,

Programmatische aanpak Gouwe

Geachte Bestuur,

Graag informeer ik u door middel van deze brief over de aangepaste rapportage E en B fase 1

van de Programmatische aanpak Gouwe.

Met dank aan inspreker de heer Kuijper namens het Molenberaad die ons er tijdens de

vergadering van Statencommissie V&M van 16 januari 2019 op attent maakte dat er enkele

onvolkomenheden in de verkeersrapportage zaten. Het betreft enkele onjuiste getallen in de

tabellen 4.1 en 4.2. die niet correct zijn overgenomen uit de modelberekening. Deze tabellen zijn

in de nieuwe versie van de verkeersrapportage E aangepast. Tevens is door het

ingenieursbureau RHDHV in tabel 4.3 nog één onjuist percentage geconstateerd. Dit betreft de

Zijde in scenario 5 waar geen 20% toename van het verkeer wordt voorspeld, maar een afname

van 1o/o (ook dit betreft het foutief overnemen van gegevens vanuit het model naar de tabel). Dit

heeft geleid tot een aanpassing van figuur 6.5 en de bijbehorende tekst. RHDHV geeft aan dat de

correctie van de fout in tabel 4.3 leidt tot een iets positievere beoordeling van scenario 5. Omdat

in rapport B (bereikbaarheidsscenario's) de figuur en bijbehorende tekst zijn overgenomen

(paragraaf 5.8) is ook dit rapport B hierop aangepast.

De enkele onvolkomenheden beperken zich tot het niet correct overzetten van data uit de

modelberekening naar tabellen. De aanpassing van de verkeersrapportage heeft, op basis van de

informatie waarover wij nu beschikken, geen consequenties voor de conclusies in de rapportages

E en B van het ingenieursbureau RHDHV. Het advies van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG)



Programmatische aanpak Gouwe van 5 november 2018 wordt derhalve niet geraakt door deze

correcties.

ln fase 2 worden de bereikbaarheidsscenario's verder in detail uitgewerkt ten behoeve van het

trechteringsproces naar één maatregelenpakket. Ook de verkeerseffecten zullen in fase 2 meer in

detail worden onderzocht en vergeleken.

Bijgaand ontvangt u de aangepaste versie ter vervanging van de verkeersrapportage E en

rapport B bij het advies van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van 5 november 2018.

Wijzullen deze versie van de aanpaste rapporten E en B op de site

www.beterbereikbaargouwe.nl en op de website van de provincie Zuid-Holland plaatsen.

Vertrouwende u hiermee te hebben geinformeerd

Hoogachtend

rme

Voorzitter Bestuurlijke Afstemgroep Programmatische aanpak Gouwe.
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