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Titel : Uitkomsten onderzoeken maatregelenpakket BBG fase 2 opnemen in PIP 

Verlengde Bentwoudlaan 

Agendapunt : 2a 

Voordrachtnr. : 7429 

Onderwerp : Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 

 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 2 februari 2022 ter 

behandeling van bovenvermeld onderwerp: 

 

Overwegende dat: 

• De Staten per amendement A609i hebben uitgesproken dat het oplossend vermogen van de 

verlengde Bentwoudlaan niet los kan worden gezien van een totaaloplossing tot verbetering van 

de verkeerssituatie in het gebied, ook richting de N11, waaronder de knelpunten door de Oost-

westverbindingen over de Gouwe. 

 

Constaterende dat: 

• Amendement A609 stelt dat met betrokken gemeenten in regionaal verband een studie 

uitgevoerd moet worden naar mogelijke oplossingen voor de volgende fase van de Verlengde 

Bentwoudlaan, de uitkomsten daarvan vertaald moeten worden in een gezamenlijke keuze en 

gebruikt dienen te worden ter onderbouwing van de PIP voor de Verlengde Bentwoudlaan. 

• Statenvoorstel 7429 maatregelenpakket Bereikbaar Gouwe Fase 2 een verder onderzoek 

aankondigt naar maatregelen voor o.a. maar niet uitsluitend een noordelijke ontsluitingsweg 

Boskoop-Alphen aan den Rijn, niet zijnde een W20-3 maar een W20-2 of W20-2+ 

• De Gemeenteraad van Alphen per amendement nog een onderzoek voor een oeververbinding 

over de Gouwe op het grondgebied van Boskoop aan dit maatregelenpakket heeft toegevoegd. 

• Daarmee duidelijk is dat studie naar mogelijke oplossingen nog niet is afgerond en er ook nog 

geen gezamenlijke keuze is gemaakt voor maatregelen. 

 

Roept het college op: 

• Het PIP Verlengde Bentwoudlaan niet eerder aan provinciale Staten voor te leggen dan wanneer 

de uitkomsten van de studies opgenomen in Statenvoorstel 7429 en de gezamenlijke keuze die 

daarop is gemaakt ter onderbouwing in dat PIP zijn opgenomen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

1. Jeroen Heuvelink (D66) 

2. Michel Rogier, (CDA) 

3. Tessa Dulfer, (PVV) 

4. Jeroen van Dijken (VVD) 

5. Metin Ҫelik (DENK) 

6. Jacco Schonewille (CU-SGP) 

7. Willem Minderhout (PvdA) 

8. Robert Klumpes (GroenLinks) 

9. Willem Bakx (50Plus) 



 
 

i amendement 609 Scheurwater (SGP en ChristenUnie) Aanvullende vervolgstudies Verlengde Bentwoudlaan 

opnemen in de besluitvorming 


