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 Deze nieuwsbrief informeert u over de Programmatische Aanpak Gouwe 

 

Provincie en gemeente Alphen werken samen aan fietsveiligheid hefbrug Boskoop 
 

Provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen trekken samen op om de veiligheid van fietsers op en rondom de 
hefbrug te onderzoeken. Het eerste gesprek hierover is onlangs geweest. Externe deskundigen worden ge-
vraagd oplossingen te bedenken voor veilig fietsen op de hefbrug. Na de zomer zal de uitkomst bekend zijn.  
 
Aanleiding voor het benaderen van de externe deskundigen is de toezegging die gedeputeerde Vermeulen 
6 februari jl. deed. Naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Wij zijn het zat!’ zegde hij toe om met de gemeente om 
tafel te gaan.  

 

 

 
Gedeputeerde Floor Vermeulen : “Het is goed dat we samen met de gemeente Alphen aan den Rijn deze 
handschoen oppakken. Verkeersveiligheid is van groot belang, we streven ernaar dat iedereen in Zuid-Holland 
elke dag veilig thuis komt. Op een knelpunt als deze brug in Boskoop zal de oplossing niet eenvoudig zijn, maar 
ik heb er vertrouwen in dat de deskundigen met een goed plan komen. Het is mij veel waard dat ouders hun 
kinderen zonder zorgen veilig over de brug kunnen laten fietsen.” 
 
 

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/


 

Bruggen minder vaak, maar langer open 

Het burgerinitiatief ‘We zijn het zat’ uit Boskoop is 6 februari jl. besproken in de Statencommissie Verkeer en 
Milieu. Het burgerinitiatief verzoekt om maatregelen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp. 
Zij steunen daarbij het programma Beter bereikbaar Gouwe en spreken hun steun voor een scenario met een 
nieuwe oeververbinding bij Boskoop uit. 
 
Antwoord op het burgerinitiatief is dat de provincie per 1 april a.s.minder, maar wel iets langere brugopeningen 
invoert door per brugopening zoveel mogelijk schepen tegelijk te laten passeren. Provincie en de gemeente 
Alphen aan den Rijn zijn daarnaast  in gesprek over  mogelijkheden om op korte termijn de veiligheid voor fietsers 
over de hefbrug te verbeteren. Verdere maatregelen voor de regio volgen in het uitvoeringsprogramma van de 
programma Beter bereikbaar Gouwe. De planning is dat begin 2020 een besluit over een concept 
maatregelenpakket voor de regio genomen wordt.  
 

Programmatische aanpak Gouwe in Statencommissie 
 
De afgelopen maanden zijn het burgerinitiatief ‘Wij zijn het zat’ over de hefbrug in Boskoop en de het programma 
Beter bereikbaar Gouwe besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu op 6 februari en 16 januari jl. en in 
een technische sessie voor de commissieleden. Voor- en tegenstanders hebben zich laten horen door in te 
spreken in de commissievergadering. Op 6 februari 2019 heeft de bespreking in de Statencommissie 
plaatsgevonden. Voor- en tegenstanders hebben zich laten horen door in te spreken in de commissievergadering. 
De bespreking van 6 februari heeft niet geleid tot wijzigingen in de opdracht voor fase 2 van het programma  
Beter bereikbaar Gouwe. Deze opdracht werd op 5 november in de Bestuurlijke Afstemgroep besproken en vast-
gesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders op 11 december 2018. 
  
Naar aanleiding van de inspraak is de verkeersrapportage aangepast. De aangepaste verkeersrapportage is 
samen met de aanbiedingsbrief van gedeputeerde Vermeulen te vinden op 
www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/ De aanpassingen leidden niet tot veranderingen in de conclusies in 
de verkeersrapportage, het advies van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) Beter bereikbaar Gouwe van  
5 november 2018 wordt dus niet geraakt door deze aanpassingen. 
 

 

 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/


 

 

 
 

Planning fase 2 
Op 5 november 2018 is door de Bestuurlijke Afstemgroep,  op 11 december door de colleges van Burgemeester 
en Wethouders en Gedeputeerde Staten en op 18 december door het  Dagelijks Bestuur van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland  besloten tot de scope van fase 2. Hierna zijn de voorbereidingen voor fase 2 gestart.  
 
Via een europees aanbestedingstraject wordt op dit moment een ingenieursbureau geworven om deze fase te 
ondersteunen. Vanwege deze europese aanbesteding en de wens om de gemeenteraden, Provinciale Staten en 
de Verenigde Vergadering intensiever te betrekken is de planning van het programma aangepast.  
 

Voortgang 
Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Er is in korte tijd veel voortgang geboekt en breed bestuurlijk draagvlak voor  
het programma Beter bereikbaar Gouwe. We gaan in dit tempo door voor een betere bereikbaarheid, 
leefbaarheid en economisch sterke regio.” 
 

Werksessies 
In het tweede kwartaal van 2019 is de eersvolgende reeks werksessies gepland. Daarover informeren we u in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
 

Presentaties en bijpraten  
 
Als de projectorganisatie het  verzoek krijgt een presentatie te geven over de voortgang van het project, dan doen 
wij dat graag. Het is ons veel waard dat betrokkenen goed geinformeerd zijn en weten waar we mee bezig zijn.  
Zo hebben we de afgelopen periode bezoeken gebracht aan:  

 
Raads informatiemarkt Alphen aan den Rijn 14 maart 2019 
Op 14 maart jl. hebben Gohdar Massom, amtelijke opdrachtgever van de Programmatische Aanpak Gouwe en 
Gabi van Duinhoven, projectleider N207 Zuid  gemeenteraadsleden en belangengroepen van gemeente Alphen 
bijgepraat over de stand van zaken, aanpak fase 2 en de bestuurlijke planning. De bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen rond Boskoop en Hazerswoude zijn veelvuldig aan de orde geweest.  

 

 



Tweet wethouder Van Velzen  

CJ(Kees)vanVelzen @cjvanvelzen 

Informatiemarkt voor raad Alphen aan den Rijn over programmatische aanpak Gouwe met oplossingen 
voor verkeersknelpunten rond Boskoop en Hazerswoude. PZH medewerkers geven uitleg. 

 

Bestuur Stichting Greenport 6 maart 
Op verzoek van het gemeentebestuur van gemeente Alphen en het bestuur van Stichting Greenport heeft  
Gohdar Massom, ambtelijke opdrachtgever van de Programmatische Aanpak Gouwe   een presentatie gegeven 
over de stand van zaken en aanpak fase 2. We hebben het filmpje van de website www.beterbereikbaargouwe.nl 
laten zien. In een paar minuten wordt  daarin duidelijk welke ideeën en besluiten er zijn om het gebied in en 
rondom de Gouwe samen beter bereikbaar, leefbaarder en duurzamer te maken. 
 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 6 maart 
Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Bodegraven-Reeuwijk gaf Gohdar Massom tijdens een 
informatiemarkt voor raadsleden een korte toelichting over de scope en de stand van zaken. Ook beantwoordde 
hij vragen van raadsleden. In fase 2 komt een onderzoek naar de effecten van de aansluiting A12/N11. 
Wethouder Inge Nieuwenhuizen van Verkeer en Vervoer benadrukte het belang van de aansluiting A12/N11 
(Bodegravenbocht) voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  In mei beslist de gemeenteraad over mogelijke 
toetreding tot de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van de Programmatische Aanpak Gouwe. 
 

Meer informatie en contact 
We houden u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het programma Beter 
bereikbaar Gouwe. 
 
U kunt actuele informatie over de Programmatische aanpak Gouwe vinden op de website: 
www.beterbereikbaargouwe.nl. Heeft u een vraag? Stel deze via beterbereikbaargouwe@pzh.nl. Via dit  
mailadres kunt u zich ook afmelden voor deze nieuwsbrief: zet in het onderwerp ‘afmelden’.  
  

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en 
Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en Het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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