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Betreft: Zienswijze op milieueffectrapport en provinciaal inpassingsplan N207 Zuid.
Geachte mevrouw, meneer,
U doet een oproep in het Provinciaal Blad nr. 268 van 18 januari 2019 om een zienswijze in te dienen
met betrekking tot de MER en het PIP N207 Zuid. U vraagt deze in te dienen tussen 18 januari en 28
februari 2019.
Ik dien met deze brief graag de zienswijze in van bewoners van de woonwijk Weidelanden en Jan van
Eycklaan in Hazerswoude Dorp Zuid-West*. Het gaat om de zienswijze op bepaalde effecten die de
aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in samenhang met de verkeersmaatregelen van X-Robuust
heeft op de gezondheid en de kwaliteit van wonen op dit deel van het dorp.
Omdat de N207 Zuid een Provinciale aangelegenheid is en de maatregel X-Robuust een Provinciale
en een Gemeentelijke aangelegenheid, splitsen we beide onderwerpen wat onze zienswijzen betreft.
1.

Aanleg N207 Zuid onderdeel: Verlengde Bentwoudlaan

De nieuwe woonwijk Weidelanden ligt vlak langs de N209 en is via de daar liggende rotonde
bereikbaar. De verwachte forse toename van het huidige verkeer op de N209 als gevolg van de
aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan zal er ons inziens in de toekomst voor zorgen dat de kwaliteit
van wonen en leven sterk achteruit gaat op diverse vlakken. We willen dat u onderzoekt wat de
exacte toename van verkeer zal zijn, dit weergeeft in cijfers en deze in de MER opneem. De cijfers
moeten gebruikt worden als uitgangspunt bij onderstaande berekeningen.
Een eerder onderzoek in 2011 heeft vastgesteld dat er reeds grenzen bereikt waren op het gebied
van (zie bijlage brief aan Gemeente Alphen aan den Rijn).
a)
b)
c)
d)

geluidhinder (verkeerslawaai),
luchtkwaliteitseisen (stikstofdioxide en fijnstof),
groepsrisico’s (grote ongelukken)
gezondheidsrisico’s

* Mandaat van bewoners, zie handtekeningenlijst in bijlage

Onderzoek naar bovenstaande milieueffecten.
Het huidig aantal voertuigen leidt in de spitsuren tot files. De voorspelde aanzuigende werking van
motorvoertuigen na aanleg van de N207 zuid vanaf de A12 via Hazerswoude Dorp naar de N11 zal er
ons inziens voor zorgen dat bovengenoemde (milieu)effecten toenemen.
Onze zienswijze is dat bovengenoemde milieueffecten van de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan
op de Wijk Weidelanden en omliggende straten (waaronder de Jan van Eycklaan) moet worden
onderzocht met deze MER en we verzoeken u daarvoor als basis en ter vergelijking het akoestisch
rapport van AV-Consulting B.V oktober 2011 te gebruiken en de cijfers en percentages van de exacte
verkeerstoename (zie vorige alinea).
2. X-Robuust
De Maatregelen die voorgesteld worden en in één zin steeds in samenhang worden genoemd met de
aanleg van de N207 Zuid is de maatregel X-Robuust, ook wel ‘aanpassingen Hazerswoude Dorp’
genoemd. X-Robuust maakt het mogelijk zegt men dat toegenomen verkeer als gevolg van de aanleg
Verlengde Bentwoudlaan kan doorrijden over de N209, het stoplicht moet zo lang mogelijk op groen.
Dat bereikt men door de bewoners te laten rondrijden door de wijken of op keerrotondes op de
N209.
Kort samengevat de inhoud van X-Robuust
a. nieuwe rotonde aan de Noordzijde; later rondweg Hazerswoude Noord Oost naar Dorpsstraat
b. keerrotonde tussen kruispunt en rotonde Weidelanden ter hoogte van de Provinciale weg,
c. verbod op linksaf slaan bij het stoplicht-kruispunt voor verkeer, zowel komend uit de
Dorpsstraat-West richting N11 als komend uit de Dorpsstraat-Oost richting Hoogeveense weg.
Ditzelfde geldt voor verkeer komend vanaf de N11(N209) richting het dorp H-Oost in als voor
verkeer komend vanaf de Hoogeveenseweg (N209) het dorp H-West in.
d. Het gevolg van deze maatregel is, dat bewoners van Hazerswoude-Dorp Zuid-West die de N11
als doel hebben, via kinderrijke wijken zuidelijk het dorp moeten uitrijden en uitwegen via een
randweg waar 50 km/u gereden mag worden vlak langs Weidelanden-West. Door het trechteren
van het verkeer uit deze wijken naar één punt levert dit 8000 mtv. per etmaal op is de
voorspelling. Bewoners komend uit Dorp-Oost die richting Hoogeveenseweg willen, moeten
gebruik maken van de nog nieuw aan te leggen Rotonde Noord. Rotonde Provinciale weg zal
gebuikt worden als keerrotonde.
Onderzoek naar (milieu)effect
Onze zienswijze is dat meegenomen moet worden in de MER wat de cumulatieve werking van deze
verkeerstoename zal zijn op Weidelanden en ook op de omliggende wijken (waaronder de Jan van
Eycklaan) op het gebied van:
a)
b)
c)
d)

geluidhinder (verkeerslawaai),
luchtkwaliteitseisen (stikstofdioxide en fijnstof),
groepsrisico’s (grote ongelukken)
gezondheidsrisico’s (zie bijlage reactie 5 sept. 2018)

Onderzoek naar verkeersveiligheidsrisico’s
Weidelanden zal ingeklemd worden aan de ene kant door de gevolgen van de aanleg van de N207
Zuid die het verkeer loost op de N209 richting N11 visa versa en aan de andere kant door de
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gevolgen van X-Robuust. Met name het verbod op linksaf bewegingen punt c. en d. en de aanleg van
een randweg vlak langs de woningen van Weidelanden.
Onze zienswijze is dat de aanpassingen Hazerswoude Dorp kunnen zorgen voor onveiligheid wanneer
door de kinderrijke wijken, speelgebieden en kinderfietsroutes van H-D Zuid-West meer autoverkeer
geleid wordt dan in de huidige situatie. We vinden ook, dat dit onderdeel ondergebracht en
meegenomen moet worden in deze MER en het PIP.
Provinciaal Inpassings Plan (PIP)
Onze zienswijze is dat de maatregel X-Robuust, indien de gevolgen van X-Robuust voor de bewoners
van Weidelanden en omliggende straten/wijken (waaronder de Jan van Eycklaan) niet onderzocht
worden in de MER, in haar huidige vorm als maatregel om de aanleg van N207 Zuid te legitimeren
niet ondergebracht mag worden in het onderhavige PIP.
Voorts vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Amendement nr. 7044 van SGP/CU Onderdeel B 6. En de toelichting onder B
Onze zienswijze is dat nog niet is voldaan is aan de voorwaarden gesteld in deze motie. Eerst moeten
de verkeersmaatregelen die men heeft bedacht voor Hazerswoude-Dorp om de aanleg van de N207
Zuid te legitimeren worden getoetst op een juiste weergave van aantallen en feiten voordat met de
aanvang van de aanleg begonnen mag worden. Maar vooral moet er een toetsing plaatsvinden met
betrekking tot de toekomstbestendigheid van de maatregel.
Motie gemeente vergadering Nieuw Elan, CDA en GroenLinks, aanvullingen op Planstudie N207
zuid Raad 14 december 2017
Onze zienswijze is dat aan voorwaarden in ieder geval voor het dorp Hazerswoude Dorp
genoemd in deze motie niet is voldaan:
a. Men is van oordeel dat de huidige verkeersintensiteiten en de toename daarvan in Hazerswoude
Dorp dringende oplossingen vereisen op zowel korte als middellange termijn.
b. op korte termijn - liefst voor juni 2018 - een monitoringsprogramma te ontwikkelen en te
implementeren om de verkeersintensiteit in Hazerswoude Dorp (bij de stoplichten centrum) te
kunnen meten en zodoende op regelmatige basis actuele gegevens te verkrijgen;
c. intensief met de provincie en de regiocolleges te blijven overleggen om de hoeveelheid verkeer,
dat gebruik maakt van de N209 afkomstig van A12 en uit Zoetermeer, te beperken. Dit kan
worden bereikt door bv de Hoogeveenseweg, de Provincialeweg, de Gemeneweg minder
aantrekkelijk te maken door de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km en waar mogelijk
rotondes toe te voegen zodat die route minder tijdwinst oplevert voor sluipverkeer. Stevige
controle en handhaving moeten zorgen dat het verkeer zich houdt aan de verlaagde snelheid.
Onze zienswijze is, dat onderbouwd moet worden op welke wijze er actie is ondernomen op
bovenstaande voorwaarden.
Onderzoek naar de mening van de gemeente Alpen aan de Rijn t.a.v. X-Robuust (besluit 162948
2017)
Ook ten aanzien van onderzoek van de gevolgen van de aanpassingen Hazerswoude Dorp moet
onderzocht worden en duidelijkheid verschaft worden wat de gemeente Alphen aan den Rijn nu
voorstaat wat de inhoud van deze maatregelen, in het bijzonder X-Robuust, betreft, zodat goed
onderzoek gedaan kan worden welke impact deze maatregel gaat hebben op Hazerswoude Dorp in
zijn geheel en specifiek op Zuid-West. Dit alles ook onderbouwd met cijfers.
* Mandaat van bewoners, zie handtekeningenlijst in bijlage

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0172 588365 of 06 33699682. Ook ben
ik bereikbaar via email : jve28@xs4all.nl.
Ik verzoek u mij een bevestiging van ontvangst van deze brief te sturen.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Ondertekenaars van deze zienswijzen t.w. inwoners van Weidelanden en Jan van Eycklaan
Namens hen
P.J. van de Beld Colijn

Bijlagen:






Amendement nr. 7044 SGP/CU 25 april 2018
Motie: Nieuw Elan CDA en GroenLinks aanvullingen op Planstudie N207 zuid
Raad 14 december 2017:
Besluit 162948 gemeente Alphen aan den Rijn
Reactie 5 sept. 2018 ontsluitingsweg Weidelanden
Lijst met mandaten
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Motie Nieuw Elan CDA en GroenLinks aanvullingen op Planstudie N207 zuid
Raad 14 december 2017:
Agendapunt 8: Voorstel instemmen met maatregelen en beschikbaar stellen krediet Planstudie
N207 zuid.

De raad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 14 december 2017;
Gehoord de beraadslaging;
Constaterende dat:
 Wethouder Van Velzen na intensief contact met gedeputeerde Vermeulen de toezegging
heeft dat ook de provincie Zuid-Holland meewerkt aan een onderzoek naar een tweede
oeververbinding in Boskoop op korte termijn. Dat dit onderzoek in het raadsvoorstel is
gerelateerd aan het voorliggende besluit m.b.t. de Verlengde Bentwoudlaan(VBWL);
 Wethouder Van Velzen intensief contact heeft gehad met de verantwoordelijk
verkeerswethouder van Waddinxveen en in het bijzonder die van Zoetermeer om een betere
ontsluiting van het stedelijk verkeer uit Zoetermeer richting A4 te agenderen, met als doel
vermindering van de verkeerintensiteit op de N209;
 De provincie Zuid-Holland tot aanleg van de VBWL kan besluiten ook als de meerderheid van
de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn daartegen zou zijn;
 De inwoners van Hazerswoude-Dorp overlast hebben van doorgaand verkeer dat de
Gemeneweg gebruikt als sluiproute tussen de A12 en de N11.
Overwegende dat:
 Er MER rapportages (Arcadis en Tauw) zijn van verschillende periodes en met gebruik van
andere prognosejaren, waardoor verwarring kan optreden, maar die in ieder geval duidelijk
maken dat de druk op Hazerswoude-Dorp en Boskoop de komende 10-15 jaar aanzienlijk
groter wordt.
Is van oordeel dat:
 De huidige verkeersintensiteiten en de toename daarvan in zowel Hazerswoude-Dorp als
Boskoop dringende oplossingen vereisen op zowel korte als middellange termijn.
Verzoekt het college om:
 op korte termijn - liefst voor juni 2018 - een monitoringsprogramma te ontwikkelen en te
implementeren om de verkeersintensiteit in zowel Boskoop (op de Zijde nabij hefbrug) als
Hazerswoude–Dorp (bij de stoplichten centrum) te kunnen meten en zodoende op
regelmatige basis actuele gegevens te verkrijgen;

 de maatregelen en reconstructies voor Boskoop (beschreven in de bijlage bij de raadsbrief
van 5 sept 2017) om de groeiende verkeersintensiteiten in te dammen én met als doel de
reeds bestaande overlast te beperken, zo spoedig mogelijk op te pakken en de raad te
informeren wanneer het uitgevoerd is en in het monitoringsprogramma terug is te vinden;
 met de provincie Zuid-Holland te overleggen om te zoeken naar mogelijkheden om te
komen tot een beperking van de brugopenstelling in Boskoop tijdens de spitstijden;
 intensief met de provincie en de regiocolleges te blijven overleggen om de hoeveelheid
verkeer, dat gebruik maakt van de N209 afkomstig van A12 en uit Zoetermeer, te beperken.
Dit kan worden bereikt door bv de Hoogeveenseweg, de Provincialeweg, de Gemeneweg
minder aantrekkelijk te maken door de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km en waar
mogelijk rotondes toe te voegen zodat die route minder tijdwinst oplevert voor sluipverkeer.
Stevige controle en handhaving moeten zorgen dat het verkeer zich houdt aan de verlaagde
snelheid.

En gaat over tot de orde van de dag.
Nieuw Elan,

CDA

GroenLinks

André de Jeu

Marjon Verkleij

Rene Driesen

Reactie nieuwe ontsluiting Hazerswoude Dorp Zuid West
Inleiding
Onderstaand willen wij een eerste reactie geven op de door de projectleiders van
gemeente en Provincie gepresenteerde uitleg over verkenning nieuwe ontsluiting
Hazerswoude Zuid-West d.d. 5 september 2018.
Nader onderzoek
Wij dringen er bij u op aan om in deze voorfase nader onderzoek te doen naar de
effecten van dit voorstel op de gezondheid van de bevolking van Weidelanden en daarbij
de bevindingen van de onderzoeken die gedaan zijn ter voorbereiding van de bouw van
Weidelanden bij uw besluitvorming te laten meewegen Deze onderzoeken zijn vastgelegd
in het bestemmingsplan 2012.
Onderzoeken Weidelanden/versus situatie bij ontsluiting zuidwest
1. Wet op Geluidshinder
De gehanteerde voorkeurswaarde voor verkeerslawaai was in 2011 toen 48dB. In het
akoestisch rapport van AV-Consulting B.V wordt op blz. 9 uitgelegd, dat woningen
van Weidelanden gelegen dicht tegen het 80 km gebied van de Provinciale weg N209
(incl. flats) deze norm overschrijden. Voor die woningen zijn adviezen afgegeven in
de vorm van gevelbescherming en toepassing van geluid reducerend asfalt. Eveneens
is geadviseerd om hogere grenswaarden aan te vragen voor de woningen genoemd in
tabel 9. De hoogst toelaatbare gevelbelasting is 63 dB.
Opmerking: In het rapport wordt ook gewaarschuwd voor het cumulerend effect
van nog meer verkeer, per slot van rekening worden Weidelanden en omringende
straten in de toekomst omsloten door diverse verkeersbronnen. Toen was dat nog het
toenemend verkeer op de N209. Nu zal dat tevens worden gecumuleerd met het
verkeer op de rondweg die 2400 motorvoertuigen per etmaal toevoegt aan de zuid
en westkant van Weidelanden.
Verkeerslawaai bij wegen van 50 km/u
Onderzoek heeft uitgewezen, dat wegverkeer op wegen met een maximum snelheid
van 50 kilometer per uur, (vracht)auto’s, brommers en scooters voor de meeste
geluidhinder zorgt.
2. Wet Milieubeheer
Ontwaakreacties/Slaapstadiumstoornis
De Gezondheidsraad geeft in 1994 aan dat er een kans op ontwaakreacties ontstaat
bij een SEL(sound exposure level) -waarde vanaf 60 dB(A) en een kans op
slaapstadiumverstoring bij een SEL-waarde vanaf 35 dB(A), beide niveaus
binnenshuis gemeten.
Luchtkwaliteitseisen
Luchtkwaliteitssituatie ten gevolge van verkeer zie toelichting bestemmingsplan
Weidelanden (hfdst. 4.3 januari 2012) en toetsing Wet milieubeheer (hfdst, 5 titel
5.2)


Citaat : “Weidelanden is een NIBM (Niet in betekenende mate) project (Realisatie
van minder dan 1500 woningen) en kan juridisch gezien zonder toetsing van
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Uit het oogpunt
van goede ruimtelijke ordening moet wel bekeken worden of het realiseren van

het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit op die locatie gewenst is. Daarbij
speelt de mate van blootstelling van luchtverontreiniging een rol. Ook de
gevoeligheid van bepaalde groepen mensen voor luchtverontreiniging kan daarbij
worden afgewogen. Hierbij gaat het om de toekomstige gebruikers van de locatie
(Weidelanden Zuid) maar ook om bewoners en/of kinderen en de in de omgeving
gelegen andere wijken, speel locaties. Concentraties stikstofdioxide en fijn
stof bedroeg in 2011 ter hoogte van de Gemeneweg rotonde respectievelijk
23.9µg/m3 36-38 µg/m3.
De norm is 40 µg/m3 (PM 10). Ook onder de norm kunnen gezondheidseffecten
optreden, vooral bij mensen die er gevoelig voor zijn zoals kinderen en ouderen.
De Algemene Maatregel van Bestuur AMvB en Regeling “Niet in betekenden
mate” bevat criteria waarmee kan worden bepaald of een project van een
bepaalde omvang wel of niet als ”ïn betekenende mate” moet worden beschouwd.
Er mag rekening gehouden worden met een verslechtering van maximaal 3% van
de grenswaarde = 1.2 g/m3.” Einde citaat.
Vraag: Gezien de toename van verkeer op de N209 en een evt. ontsluitingsweg
van 50 km. Verzoeken we u een luchtkwaliteitsonderzoek te doen.
3. Wet Ruimtelijke Ordening
Veiligheid
Groepsrisico
In de toelichting op het bestemmingsplan staat dat : “adviesbureau AVIV ten
behoeve van dit bestemmingsplan onderzoek heeft gedaan naar de risico’s
veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N209. Volgens het
rapport bedraagt het groepsrisico ter hoogte van Weidelanden in (2011) maximaal
0,003*OW. Het maximaal berekende aantal dodelijke slachtoffers bedraagt
ca. 120”.
Vraag: Nu het verkeer op de N209 zo toeneemt door verkeer uit Zoetermeer en er
door de aanleg van N207 Zuid een verbinding tot stand wordt gebracht van A 12/
N 11, zal ook vervoer gevaarlijke stoffen toenemen. Bij een calamiteit, vooral
doordat 2400 mvt (ca. 8000 mvt bij verbod op linksaf slaan kruispunt Dorpstraat)
zich bij de toekomstige turborotonde Weidelanden voegen kan er een
verkeerscongestie ontstaan, waardoor de kans op ongelukken vergroot wordt. Hoe
bewaakt u deze situatie?
Milieu Effect Rapportage MER
Hoewel Het Plan Weidelanden onder de categorie “stedelijk ontwikkelingsproject” viel, is
er indertijd geen MER beoordeling uitgevoerd omdat de omvang van het plan onder de
2000 woningen lag. Er is volstaan met een vormvrije MER.
Vraag: Nu het echter het plan is om wegen van de rondweg vlak langs de woningen te
laten lopen is de vraag om een milieu Effect Rapportage op zijn plaats vind u ook niet?
Samenvatting
Naar aanleiding van de uitleg verkenning nieuwe ontsluiting Hazerswoude Zuid-West d.d.
5 september 2018 zijn veel vragen gerezen over de manier waarop deze aansluiting
vorm zou moeten krijgen. Een grote concentratie van motorvoertuigen op slechts één
aansluiting gericht en dicht langs voor-en achtertuinen van bewoners van Breitnerlaan,
Jan van Goyenstraat en Weidelanden. In de toelichting op het bestemmingsplan
Weidelanden staat de beschrijving van de onderzoeken die gedaan zijn voordat tot de
bouw van Weidelanden werd besloten. Bovenstaande worden die onderzoeken gelegd

naast de kans op toename van gezondheidsverslechtering op het gebied van
Geluidshinder, Luchtkwaliteitseisen (stikstofdioxide en fijn stof) en Groepsrisico door
verkeerscalamiteiten. Verder wordt in dat verband een verzoek gedaan om een
Milieueffect onderzoek te doen.
Conclusie
De onderzoeken leidden er in 2011/12 toe dat voor geluidhinder bij een aantal woningen
het maximum aantal 48 DB fors overschreden werd. Dat de toegestane waarde voor
stikstof en fijn stof 23.9µg/m3 36-38 µg/m3 tegen de max toegestane waarde zat en
dat het groepsrisico aanvaardbaar was t.w. 120 doden. Bij gelijkblijvende situatie is
verder onderzoek niet noodzakelijk echter bij verandering van situatie (2200 mtv.) dicht
langs de huizen, kan toename van hoeveelheden verkeer, geluid en stikstofdioxide en
fijnstof die nu bijna tegen de grens liggen grensoverschrijdend worden en de gezondheid
van kwetsbare groepen, kinderen, ouderen en ongeboren kinderen, gaan aantasten.
11 oktober 2018
Elly van de Beld

