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PS Commissie Bereikbaarheid en Energie
Wouter Kruijt, namens Het Molenberaad
https://www.molenberaad.nl/
Geachte leden van de commissie,
Allereerst dank voor de gelegenheid om hier kort in te kunnen spreken. Mijn naam is
Wouter Kruijt en ik spreek namens Het Molenberaad, een coalitie van 4 verenigingen met
rond de 2000 leden.
Het onderwerp is de planning rond besluitvorming betreffende N207 Zuid en Beter
Bereikbaarheid Gouwe.
Zoals u weet is op 25 april 2018 door de PS een besluit genomen met daarbij een
amendement dat inhield dat geen definitieve vervolgactiviteiten zouden plaatsvinden
alvorens een totaalplan voor de regio zou zijn gemaakt, inclusief de problematiek rond
Hazerswoude en ten aanzien van de agrariërs rond het Noordeinde in Waddinxveen.
Dat amendement heeft geleid tot wat nu Beter Bereikbaar Gouwe heet. Echter binnen de
plannen van BBG missen een aantal essentiële zaken, zoals een startpunt van werkelijke
problemen die moeten worden opgelost en een integrale gebiedsvisie, zoals ook de PARK in
zijn rapport van 12 juli al helder heeft aangegeven. Deze omissies zijn herhaaldelijk door het
Molenberaad opgebracht, maar tot op heden is daar geen actie op genomen.
Inmiddels wordt gewerkt aan de inpassings-MER voor de N207 Zuid, terwijl de
basiselementen van het bestaansrecht van deze weg nog steeds niet concreet zijn
onderbouwd, zoals gevraagd in het amendement.
Project Beter Bereikbaarheid Gouwe verwerkt op dit moment de voorstellen uit de
informatieavonden in december. Waarschijnlijk in kwartaal 2 zullen beide projecten
klaargemaakt worden voor besluitvorming.
Het Molenberaad heeft inmiddels haar al lang bekende alternatief zonder N207 Zuid kunnen
onderbouwen met concrete getallen gebaseerd op dezelfde modellen en uitgangspunten die
de provincie gebruikt, en zou dus als alternatief zeker bij het opstellen van de totaalvisie
meegenomen moeten worden.
Reeds op 12 juni 2019 heeft U in de commissie besloten te bespreken hoe met ons
alternatief om te gaan. We zijn nu 7 maanden verder. De tijd gaat dringen.
- Wij verzoeken u bij de eerstkomende vergadering, maar uiterlijk voor medio februari
a.s., de behandeling van het voorstel van het Molenberaad op uw agenda te zetten
conform uw eigen besluit van 12 juni 2019. Ondertussen lopen BBG en project
N207Zuid gewoon verder.
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Afgelopen week hebben Rene Brunklaus, Dirk Kuijper en Kees Bot een en ander uitgebreid
met velen van u besproken, waarvoor onze dank.
Immers, de cijfers van het Molenberaad laten daadwerkelijk zien dat de N207 Zuid plannen
zoals die er nu liggen geen goede oplossing bieden en de situatie op te veel plaatsen
verergeren. Dat kan vast niet de bedoeling zijn.
Ik dank u voor uw aandacht, mochten er vragen zijn dan ben ik gaarne bereid daarop een
antwoord te geven.
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