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Doorzending advies van de Bestuurlijke Afstemgroep

(BAG) Programmatische aanpak Gouwe in de

vergadering van 5 november 2018.

Geachte Bestuur,

ln de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van de Programmatische aanpak Gouwe is op 5 november

jl. afgesproken dat ik als voorzitter van de BAG u deze brief zend.

ln vervolg op de brief van 12juli 2018 informeer ik u graag dat fase I van de Programmatische

aanpak Gouwe - het opstellen van een gebiedsvisie en scenario's met oplossingsrichtingen voor

bereikbaarheid, leefbaarheid en versterking van de economie - is afgerond.

Deze scenario's hebben tot doel om alle kansrijke hoofdoplossingen te onderzoeken. De

Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) heeft op 5 november 2018 ingestemd met de gebiedsvisie Beter

Bereikbaar Gouwe en de aanpak van fase 2.

Het advies waarmee de BAG op 5 november heeft ingestemd bestaat uit drie onderdelen:

1. Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe

De BAG heeft ingestemd met de rapportage (deel A) gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe

2. Vervolgonderzoek bereikbaarheidsscenario's in fase 2 en opstellen van een

Uitvoeringsprogramma
De BAG heeft ingestemd met het in fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe opstellen

van een Uitvoeringsprogramma, op basis van de opgestelde gebiedsvisie Beter Bereikbaar

Gouwe èn op basis van ontwikkelde hoofdoplossingsrichtingen van drie



bereikbaarheidsscenario's. Het betreffen scenario 2 'Sterk Gouwe' die focust op een vlotte en

veilige doorvaart, scenario 3 'Oeververbinding Noord' die een oost-west verbinding creëert

waarmee de hefbruggen en de kernen worden ontlast en scenario 5 'Ringwegen' met alternatieve

noord-zuidverbindingen.

Bij de opstelling van het hierboven genoemde Uitvoeringsprogramma dient met de volgende

aandachtspunten rekening te worden gehouden.

a) Kansrijke elementen met toegevoegde waarde benutten uit de scenario's 1 'Optimalisatie' en

4'Oeververbinding Midden', dit met uitzondering van een verbinding door het Gouwebos.

b) Met geuite zorgen en gevoelens in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn m.b.t. de

binnen scenario 5 beschreven alternatieve N209 (indicatief wegtracé maatregel W18 t.a.v. de

natuunruaarden van het Zaans Rietveld/Rietveldsewetering/Spookverlaat) en de zorgen van

Waddinxveen m.b.t. de toegang uitbreiding oostelijke randweg (ter hoogte van de Brugweg in

Waddinxveen, maatregel W1 9).

c) Het Uitvoeringsprogramma heeft onder meer als doelstelling om de leefbaarheid binnen de

bebouwde kommen te verbeteren. Het streven is om de verkeersintensiteiten op lokale

wegen te verminderen en het (vracht)verkeer door de kernen zoveel mogelijk te weren. Er

wordt geborgd dat in de kernen geen nieuwe knelpunten ontstaan.

d) Voor de korte termijn te onderzoeken welke kansrijke maatregelen uit scenario I
'Optimalisatie' voor zowel de weg als de Gouwe in 2020-2023 uitgevoerd kunnen worden.

e) Te onderzoeken welke in fase 1 geTnventariseerde meekoppelkansen kunnen worden

geïntegreerd in het Uitvoeringsprogramma.

3. Plan van Aanpak fase 2

De BAG heeft ingestemd met:

a) Bijgevoegd Plan van Aanpak en start van Fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe

(opstellen Uitvoeringsprogramma en ondertekening bestuursovereenkomsten) .

b) Een verschuiving van circa drie maanden van alle mijlpalen in de planning, als gevolg van de

te doorlopen aanbestedingsprocedure ingenieursdiensten.

c) Met een financiële bijdrage van de kernpartners aan de ingenieursdiensten van fase 2. ln de

BAG van 2 oktober is een bijdrage van € 50.000,- voor elke kernpartner als indicatie

besproken. De provincie Zuid-Holland draagt zorgt voor de rest van de financiering van de

ingenieursdiensten van fase 2. Naast de personele inzet, verbindt elke kernpartner zich

zichtbaar door middel van een financiële bijdrage en wordt de samenwerking benadrukt.

d) Het uitnodigen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als kernpartner in fase 2 van de

Programmatische aanpak Gouwe. Dit aangezien de verbinding A12-N11, alsmede ook

andere maatregelen bij het opstellen van het uitvoeringprogramma belangrijk zijn en deze

maatregelen binnen het grondgebied van deze gemeente vallen. Deelname geschiedt onder

dezelfde condities als de andere kernpartners. Afgesproken is dat ik de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk voor deelname in de BAG uitnodig en hiervoor separaat een brief

stuur.

Vervolgproces:
lnstemming met deze adviezen vindt plaats in GS, B&W's van de gemeenten Alphen aan den

Rijn, Gouda en Waddinxveen alsmede het DB van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de
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Regio Midden-Holland in december 2018. ln de BAG is hiervoor de volgende planning besproken:

GS en colleges gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen op 1 1 december 2018;

dagelijks bestuur regio Midden-Holland, 17 december 2018; dagelijks bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland, 18 december 2018.

Het voornemen is om in 2019 te starten met fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe,

waarin het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en bestuursovereenkomsten worden gesloten

Ook deze fase zal - net als in fase 1 - met de partners gezamenlijk worden voorbereid en ook

hierbij zullen stakeholders in het gebied nauw worden betrokken. De aanpak is erop gericht het

Uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten in 2020 vast te kunnen stellen

Bijlagen:
De adviezen en rapporten zoals in de BAG van 5 november zijn besproken, treft u aan in de

bijlagen bijdeze brief. Het betreft:

A. Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe (incl. toelichting);

B. Bereikbaarheidsscenario's (incl. toelichting);

C. Plan van aanpak fase 2 van de programmatische aanpak Gouwe (incl. toelichting).

Gevraagde besluitvorming :

lk verzoek u met de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe alsmede met bovengenoemde

adviezen in te stemmen

Tevens verzoek ik u de bijgaande documenten ter informatie aan te bieden aan uw raad en/of

algemeen bestuur.

Voor aanvullende informatie over de Programmatische aanpak Gouwe verwijs ik u naar de site

www. beterbereikbaregouwe. nl.

Hoogachtend,

Voorzitter Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) Programmatische aanpak Gouwe.
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