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Goedemorgen. 

Mijn naam is Dirk Kuijper. Ik spreek in namens het Molenberaad. Dat inspreken 

vandaag, we waren het eigenlijk niet meer van plan. We hebben u immers 

voorafgaand aan en volgend op de commissievergadering van 12 januari 

behartenswaardige brieven gestuurd en we hebben ook al ingesproken. Het 

leek ons voldoende. 

Toch willen we u als voltallige Provinciale Staten nog eens de essentie van onze 

opvattingen onder de aandacht brengen. En dat is hard nodig. Het gaat om 

complexe materie met vele bijlagen, zo stelden verschillende statenleden vast. 

Ook procedureel waren er misverstanden. Van de gedeputeerde en zijn 

ambtenaren had verwacht mogen worden dat ze u een heldere leeswijzer 

hadden aangereikt, maar de inbreng in de Statencommissie was uitermate 

verwarrend. Wij konden er bij de beantwoording in eerste termijn geen touw 

meer aan vastknopen en kregen sterk de indruk dat de gedeputeerde zelf ook 

weinig geloof hechtte aan zijn eigen woorden.  

Wat is volgens ons de essentie in 4 punten? 

Punt 1: Er zijn drie knelpunten in de regio die om oplossing vragen: Het 

ontbreken van een verbinding N11-A12 west bij Bodegraven, de Zijde en de 

hefbrug in Boskoop en de passage van de N209 in Hazerswoude-Dorp. De 

werkelijke  oplossingen zijn ook bekend: een onderdoorgang bij Hazerswoude, 

een Gouwe-oeververbinding in Boskoop-Noord en de aanleg van de 

Bodegravenboog. 

Punt 2: Het project N207 Zuid nadert de laatste fase van het Provinciaal 

InpassingsPlan. Dit project heeft grote nadelige effecten op de knelpunten bij 

Hazerswoude en Boskoop.  

Punt 3:hulde aan PS: U heeft dit aan zien komen en daarom in 2018 een 

amendement aangenomen bij het uitvoeringsbesluit N207 Zuid:  U wilt inzicht 

in de effectiviteit en toekomstvastheid van de Verlengde Bentwoudlaan. Heel 

erg verstandig! 
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Punt 4: Daarom is Beter Bereikbaar Gouwe gestart. De uitkomsten moeten dit 

gevraagde inzicht verschaffen. De gedeputeerde leek te stellen dat de nu 

voorliggende rapportage dat inzicht inderdaad biedt. Heel verwarrend, want  

een kind kan zien dat niet zo is: de uitkomsten van de nu aangekondigde 

studies zijn absoluut ongewis. 

Daarom onze oproep: 

Houdt vast aan uw besluit om dat brede inzicht te krijgen. Houdt vast aan de 

beloofde synchronisatie tussen BBG en N207 Zuid. Bepaal eerst, met de 

concrete uitkomsten van BBG op tafel, de toekomstvastheid van de 

Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan en bepaal dan ook wat de beste 

volgorde van de verschillende projecten is. Om daarmee te voorkomen dat de 

uitvoering van het ene project de al bestaande knelpunten verergert. U wilt 

toch geen geld pompen in een aanpak die de problemen in de regio vergroot? 

Gebruik zo nodig uw budgetrecht om de financiën in overeenstemming te 

brengen met de beste volgorde van de projecten.  

Dat is de essentie van ons betoog. 

Dan zijn er ten slotte nog een paar zaken die niet opgelost zijn. Hoe om te gaan 

met: 

- het armpje drukken tussen overheden over veto’s: Waddinxveen wel 

gehonoreerd en Alphen aan den Rijn niet gehonoreerd; 

- verder onderzoek naar de door Alphen verworpen varianten W20 1 en 2, 

onderzoeken die  gezien de inhoud van de bijlagen geheel overbodig zijn; 

- en wat te denken van tijdelijke maatregelen die geen oplossing bieden 

en dreigen structureel te worden door geldgebrek, zoals in 

Hazerswoude-Dorp. 

U bent verstandig genoeg om daar uw weg in te vinden, maar laat u vooral niet 

afleiden van de hoofdzaak: houdt vast aan uw besluit , zoals u dat met 

amendement 609 heeft genomen: Één gezamenlijke keuze uit de varianten van 

Beter Bereikbaar Gouwe.  
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En laat dit niet bij mooie woorden blijven, maar zorg dat dit goed wordt 

vastgelegd en verankerd in uw besluit. 

Wij rekenen op u!  


