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Hoofdstuk 1 Inleiding  

1.1. Uitvoeringsprogramma 
 
Dit is het eerste gezamenlijke Uitvoeringsprogramma van Holland Rijnland inclusief de 
gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en het onderdeel Jacobswoude uit 
Kaag en Braassem, hierna te noemen de Rijnstreek. Het is de uitwerking van het beleid uit 
het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Holland Rijnland (RVVP 2003) en het Gebiedsprofiel 
Rijngouwestreek (2004) in projecten en acties. De looptijd van het Uitvoeringsprogramma is 
2012 tot 2015 inclusief een doorkijk naar 2020. Het doel is een afgewogen regionaal 
maatregelenprogramma verkeer en vervoer 
waar alle betrokken partijen achter staan en 
dat betaalbaar is en realistisch. 
 

De regio Holland Rijnland heeft ongeveer 
525.000 inwoners, waarvan iets minder dan de 
helft woont in de stedelijke kernen van Alphen 
aan den Rijn, Leiden en Katwijk. Zeven van de 
vijftien gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk 
in het Groene Hart. De woonkernen liggen 
geografisch nogal verspreid in het gebied met 
een aanzienlijke pendel tussen de verschillende 
gemeenten en naar andere regio’s. De 
regionale woningbouwopgave waaraan Holland 
Rijnland moet voldoen is substantieel. (Deze 
bedraagt mogelijk netto 40.000 woningen in de 
periode 2000-2020 inclusief de 
overeengekomen opgave uit de 
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – 
Bollenstreek.) 

Er is uiteenlopende bedrijvigheid in de regio, 
die veel verkeer genereert: de bollen- en bloementeelt, het Europees centrum voor 
ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (ESA-ESTEC) in Noordwijk, de internationale 
congresfaciliteiten aldaar, het Bio Science Park in Leiden en grote bedrijven zoals Flora-
Holland, AKZO-Nobel en Heineken, de Overslag Terminal Alphen aan den Rijn. Ook de 
verschillende Greenports Bollenstreek, regio Boskoop en Aalsmeer zorgen voor een groot 
verkeersaanbod. Door de gunstige ligging ten opzichte van Schiphol en de Rotterdamse haven 
zijn er veel transport- en logistieke bedrijven gevestigd. De A44 en A4 zijn zeer 
verkeersintensieve corridors. Tenslotte is Holland Rijnland een aantrekkelijk gebied voor 
toeristen en recreanten, vanwege de stranden van Katwijk en Noordwijk, de bloembollen, de 
historische binnenstad van Leiden, attracties, musea, het Groene Hart, en de rivieren en 
plassen. 

 
Dit alles leidt tot een groot aantal verplaatsingen, die voor een groot gedeelte per auto 
worden gemaakt op een volbenut en deels overbelast wegennet. Met als gevolg 
verkeershinder, congestie en bedreiging van veiligheid, leefbaarheid en milieu. Deze 
problemen zijn zeker niet op te lossen met alleen de aanleg van nieuwe wegen. Daarom is er 
in het RVVP veel aandacht besteed aan de alternatieven voor de auto: openbaar vervoer, fiets 
en ketenmobiliteit. 
 
De beleidskeuzes van het oorspronkelijke RVVP staan nog steeds overeind en zijn 
richtinggevend voor dit Uitvoeringsprogramma. Ook het gebiedsprofiel van de voormalige 
Rijnstreekgemeenten is geïncorporeerd. Wel is er een aantal aanvullingen en 
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heroverwegingen, die onder meer zijn vastgelegd in de Regionale Structuurvisie (inclusief de 
eerste partiële herziening), de Openbaar Vervoer Visie (idem) en Focus 2014.  
 

1.2. Leeswijzer 
 
In hoofdstuk twee wordt beknopt aangegeven wat de centrale kenmerken zijn van het RVVP 
en hoe deze worden vertaald in een Uitvoeringsprogramma. De aanpak bij de totstandkoming 
van het Uitvoeringsprogramma komt aan de orde in hoofdstuk drie, inclusief de werkwijze bij 
het stellen van regionale prioriteiten. De hoofdstukken vier tot en met elf geven per RVVP-
thema de projecten en prioriteiten weer. In de bijlagen treft u een compleet 
projectenoverzicht aan inclusief de geraamde ureninzet voor alle gemeenten, alsmede een 
uitgebreide beschrijving van de geprioriteerde projecten op afzonderlijke projectbladen. Ook 
zijn er twee bijlagen die jaarlijks worden geactualiseerd: het overzicht fietsprojecten en het 
overzicht van verkeersongevallenconcentraties. 
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Hoofdstuk 2 Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 

2.1. Het RVVP 
 
In 2002 werd het Regionale Verkeer en Vervoerplan (RVVP) “De regio’s verbonden” 
vastgesteld. In het RVVP werden de volgende doelen voor regionale samenwerking 
geformuleerd: 

 Bereikbaarheid: Door te werken aan een kwalitatief hoogwaardig netwerk van 
infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets, auto’s en vrachtverkeer moet de 
bereikbaarheid van werk- en woongebieden verbeteren; 

 Ruimtelijke ordening: Vervoerstromen moeten zoveel mogelijk worden gebundeld door 
ruimtelijke ontwikkelingen en vervoersnetwerken op elkaar aan te laten sluiten; 

 Leefbaarheid en veiligheid: terugdringen van het aantal verkeersongevallen, reductie 
van de uitstoot van schadelijke gassen en aanpak van geluidsoverlast moeten een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de regio. 

 
Het gebied van Holland Rijnland kenmerkt zich door een veelheid aan functies en 
gebiedstypen, uiteenlopend van bovenregionale stadscentra en kenniscentra tot landelijke 
gebieden en natuur. De hoofdinfrastructuur is vooral noord-zuid georiënteerd (A4 en A44, 
railverbinding Amsterdam – Den Haag), knelpunten zijn er met name in oost-west richting. 
De N207 vormt een belangrijk knelpunt in de noord-zuid richting. Naast de niet-optimale 
structuur bestaat er een aantal specifieke capaciteitsknelpunten die vooral in de spits tot 
uiting komen. De druk van doorgaand verkeer op leefgebieden is hoog, en daarbij komt nog 
dat er voor de toekomst belangrijke planologische claims (wonen en werken) zijn op de 
verdere ontwikkeling van de regio. 
 
Wat betreft openbaar vervoer geldt dat enen enkele woonconcentratie een NS-station mist, 
dat er geen hoogwaardige oost-west verbinding bestaat en dat het busnetwerk in het landelijk 
gebied te wensen overlaat. Vooral het voorzieningenniveau in de kleine kernen is ronduit 
slecht. Het huidige openbaar vervoer kent onvoldoende samenhang en is weinig overzichtelijk 
en begrijpelijk: een kwaliteitsslag is nodig. De aansluiting op de netwerken van andere 
gebieden (Haaglanden en Amsterdam) is slecht (behalve per trein). Ook de doorstroming van 
de bus in de stedelijke gebieden kan beter, evenals de mogelijkheden voor overstappen (auto 
– openbaar vervoer, fiets – openbaar vervoer en van het ene openbaarvervoersysteem op het 
andere). 
 
Voor de fiets geldt dat in het regionale netwerk een aantal cruciale schakels nog ontbreekt. 
Op sommige routes zijn vrijliggende fietsroutes gewenst. Op kruispunten met verkeerslichten 
zijn de wachttijden voor fietsers te verbeteren, zonder dat de doorstroming van het andere 
verkeer daaronder hoeft te lijden. De functie van de fiets in het woon-werkverkeer kan 
worden versterkt. Tenslotte is er een relatie met verkeersveiligheid: er bestaan in de regio 
nog gevaarlijke fietsroutes zoals drukke smalle wegen zonder fietsvoorzieningen. 
 
Het RVVP beziet de problematiek in samenhang en komt met een integrale visie om de 
uitdagingen op het gebied van verkeer en vervoer aan te pakken. Een goed woon- en 
leefklimaat voor bewoners en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen 
moeten zoveel mogelijk hand in hand gaan. Een optimaal verkeers- en vervoersysteem 
stimuleert economische activiteiten en de behoefte om te wonen, werken en recreëren. Maar 
daarbij wordt ook het milieu zo min mogelijk belast. Dat betekent onder meer dat de meest 
duurzame vervoerwijzen, zoals fiets en openbaar vervoer, extra worden gestimuleerd. 
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2.2. Van RVVP naar Uitvoeringsprogramma  
 
Het RVVP is een breed gedragen, samenhangend en onderbouwd beleidsprogramma. Het 
RVVP heeft gediend als basis voor het opstellen van de Regionale Structuurvisie in 2009. 
Hierbij heeft een beperkte heroriëntatie op basis van voortschrijdend inzicht plaatsgevonden. 
In die Structuurvisie bleven de uitgangspunten voor openbaar vervoer en fiets ongewijzigd. 
De gewenste ontwikkelingen voor het openbaar vervoer zijn nader uitgewerkt in de OV-visie 
Holland Rijnland. De visiekaart voor automobiliteit werd aangepast op basis van 
voortschrijdend inzicht. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Noordelijke Ontsluiting Greenport, 
studie naar een Noordelijke Randweg Rijnsburg en de Braassemer Noord-Zuidroute.  
 
In Focus 2014 is de regionale strategische agenda geformuleerd. Voor de verbetering van de 
regionale bereikbaarheid gelden de volgende speerpunten: 

 Aanleg van de RijnGouwelijn (nadere invulling HOV corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk) 
en de realisatie van een hoogwaardig busnet met onder andere de Meerlijn als HOV-
busverbinding om het OV-netwerk te versterken, en realisatie van het HR-net; 

 Aanleg van de Rijnlandroute; 
 Realisering van de Noordelijke Ontsluiting Greenport; 
 Uitbreiding van het regionale fietsnetwerk. 

 
De Rijnlandroute, RijnGouwelijn en de Noordelijke Ontsluiting Greenport zijn zo belangrijk 
voor de ontwikkeling van de regio dat deze zijn opgenomen in het Regionaal Investerings 
Fonds (RIF). Daarmee wordt beoogd om de kans van slagen voor deze projecten te vergroten. 
Prioriteiten specifiek voor de Rijnstreek zijn: 

 De gehele corridor N207 
 Verbetering van de N11 (met name de aansluitingen); 
 Aanleg Maximabrug en bypass Gnephoek. 

 
In het RVVP is een aantal afzonderlijke thema’s gehanteerd voor de uitwerking van het 
beleid: 

 Mobiliteit en ruimte 
 Fiets 
 Openbaar vervoer 
 Flankerend beleid 
 Auto 
 Goederenvervoer 
 Verkeersveiligheid 
 Milieu 

Deze thema’s bepalen de hoofdstukstructuur van dit Uitvoeringsprogramma. Per thema zal 
beknopt worden aangegeven welke de leidende beleidskeuzes zijn, hoe deze zich vertalen 
naar concrete acties en maatregelen, en welke prioriteiten de regio daarbij aanbrengt. 
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Hoofdstuk 3  Aanpak 

3.1 Uitgangspunten 
 
Voor de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma is vooraf een aantal uitgangspunten 
vastgesteld: 

 De projecten volgen uit het RVVP met aanvullingen op basis van voortschrijdend 
inzicht (zoals de Structuurvisie, de OV-visie en Focus 2014) of bijvoorbeeld nieuwe 
speerpunten van de centrale overheid; 

 Naast de projecten waarvan Holland Rijnland of deelnemende gemeenten trekker zijn 
worden ook relevante projecten van Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland 
opgenomen, om zo een compleet overzicht te krijgen van alle overheden met 
verkeers- en vervoertaken in de regio; 

 In de projectenlijst staan niet alleen gewenste eindresultaten maar juist ook de eerste 
concrete stappen om dat eindresultaat dichterbij te brengen; 

 Het RVVP bepaalt de structuur van het Uitvoeringsprogramma; 
 Bij het stellen van prioriteiten staan regionale afwegingen centraal en de deelnemende 

gemeenten, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland zijn samen verantwoordelijk 
voor zowel het eindresultaat als de uitvoering van de projecten. 

 
De uitgangspunten weerspiegelen de keuze voor een pragmatische aanpak. Als eerste stap 
werd een complete lijst opgesteld van alle relevante regionale projecten en maatregelen. Als 
basis gold het voorgaande Uitvoeringsprogramma. De lijst is geactualiseerd (lopende 
projecten) en uitgebreid met nieuwe projecten. Ook werden projecten geschrapt omdat ze 
inmiddels gereed zijn of niet meer opportuun doordat ze bijvoorbeeld zijn opgegaan in andere 
projecten. 
 
De pragmatische aanpak komt ook tot uiting in het feit dat voor de projecten niet alleen 
einddoelen zijn geformuleerd, maar juist ook concrete eerste stappen. Immers: de 
doorlooptijd van bijvoorbeeld infrastructurele projecten van studie- en planfase tot realisatie 
is zodanig dat er soms over de haalbaarheid van (verschillende opties in) het eindresultaat 
aanvankelijk nog weinig zekerheid bestaat. Door telkens een concrete eerste of eerstvolgende 
stap te definiëren kan de prioritering meer realistisch zijn. 

3.2 Prioriteiten stellen 
 
Helaas bestaat er een flinke spanning tussen de ambities van de regio en de beschikbare 
financiële middelen en personele capaciteit. Het is dus noodzakelijk om keuzes te maken. 
Daar komt bij dat die financiële middelen in een groot aantal gevallen grotendeels van andere 
partijen (Rijk en Provincie Zuid-Holland) moeten komen. Daarom is bijvoorbeeld de Provincie 
Zuid-Holland actief betrokken bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma. 
 
De financiën spelen ook een rol voor de prioriteiten. Voor de financiële status van (de eerste 
stap) van projecten is een driedeling aangebracht: 

 Formeel verplicht 
 Bestuurlijk toegezegd 
 Aspirant project 

 
Formeel verplicht zijn die projecten die inmiddels lopen of binnenkort van start gaan, waarbij 
de financiering en de financieringsbron(nen) vast liggen. Omdat in deze gevallen er concrete 
(contractuele) verplichtingen zijn aangegaan krijgen deze projecten automatisch prioriteit. 
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Bestuurlijk toegezegd zijn projecten waarvan bestuurlijk reeds is uitgesproken dat uitvoering 
wenselijk is, maar waarbij de financiële dekking voor de daadwerkelijke uitvoering nog niet 
rond is. Wel is er geld en menscapaciteit beschikbaar voor de voorbereidende stappen. Deze 
projecten zijn wel onderdeel van de prioriteringsslag voor het Uitvoeringsprogramma. 
Immers, hoewel het bestuur in een eerder stadium de wenselijkheid kenbaar maakte, kunnen 
ze alsnog ondergeschikt worden gemaakt aan andere projecten. 
 
Aspirant projecten zijn die projecten die nog helemaal in het beginstadium zijn. Er is 
onderkend dat ze een oplossing bieden voor een probleem dat past binnen de 
beleidsprioriteiten van het RVVP. De financiële onderbouwing moet echter nog worden 
rondgemaakt, de vraag of (de eerste stap van) deze projecten kunnen worden uitgevoerd 
heeft vooral te maken met schaarse middelen en personele capaciteit. Ook deze projecten zijn 
onderdeel geweest van de prioriteringsslag. 
 
Alle thema’s van het RVVP (zie paragraaf 2.2) komen terug in de projectenlijst op basis 
waarvan de prioriteiten werden bepaald, behalve mobiliteit en ruimte. De reden daarvoor is 
dat de maatregelen van het thema mobiliteit en ruimte grotendeels randvoorwaarden zijn 
voor de rest van het beleid. Ze komen wel degelijk aan de orde in dit Uitvoeringsprogramma 
(hoofdstuk 4), maar niet als prioriteit ten opzichte van andere projecten. Onderlinge weging 
heeft niet plaatsgevonden. Het thema ruimte en mobiliteit dient een permanent onderwerp 
van aandacht te zijn.  
 
Bij het prioriteiten stellen speelt ook nog een rol dat niet alle projecten even goed 
vergelijkbaar zijn, onder meer qua omvang, qua effecten, qua benodigde investeringen of qua 
doorlooptijd. Om die reden zijn er voor het maken van keuzes “schotten” geplaatst: de 
prioritering vond afzonderlijk plaats binnen de thema’s openbaar vervoer, auto en de overige 
thema’s samen. 
 
Dit alles heeft geleid tot een nieuw Uitvoeringsprogramma waarin de balans is gezocht tussen 
regionale ambities en haalbaarheid. Voor ieder thema uit het RVVP zijn er twee categorieën 
projecten: die met eerste prioriteit en projecten die kandidaat zijn voor een volgende 
actualisatie van het Uitvoeringsprogramma of eventueel tussentijdse wijziging van categorie. 
Deze aspirant projecten kunnen niet op korte termijn worden aangepakt binnen de 
beschikbare middelen, maar dat maakt ze op zich niet minder wenselijk. Zodra de middelen 
en personele capaciteit het toelaten, kunnen aspirant projecten doorschuiven naar de 
categorie eerste prioriteit. Het is overigens ook niet onverstandig om altijd voor de volgende 
periode een aantal projecten “op de plank” te hebben, om in te kunnen spelen op toekomstige 
ontwikkelingen of bijvoorbeeld het beschikbaar komen van rijksmiddelen. 

3.3 Bestuurders bepalen 
 
De voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma en de slag van prioriteiten stellen heeft 
ambtelijk plaatsgevonden, met tussentijdse toetsingsmomenten bij de bestuurders van de 
regiogemeenten. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes en hebben 
daarom het laatste woord in de prioritering. De (ongewijzigde) beleidsuitgangspunten van het 
RVVP blijven daarbij het kader, aangevuld met nieuwe inzichten zoals opgenomen in de OV-
visie, de Regionale Structuurvisie en Focus 2014. Hierbij zijn de inzichten van de Rijnstreek 
betrokken. 
 
De verantwoordelijkheid voor het in de eigen organisatie beschikbaar stellen van de 
menscapaciteit die nodig is voor de uitvoering van de projecten ligt bij het management van 
de wegbeheerders. Het is de bedoeling dat de gemeenten zich daadwerkelijk committeren aan 
de benodigde inzet omdat anders projecten niet zullen doorgaan. Voor toekomstige projecten 
wordt een schatting gedaan van de benodigde menscapaciteit voor de eerstvolgende stap, 
waarbij inhuur van externe menskracht (en/of specifieke expertise) niet is uitgesloten. Als 
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bijlage 2 is een overzicht opgenomen met de geschatte benodigde inzet van menscapaciteit 
voor zowel Holland Rijnland zelf als de gemeenten. Het gaat bij die geschatte inzet 
nadrukkelijk om de eerste stap in het project. Op welke wijze de vervolgstappen van een 
project worden ingevuld is nog niet exact aan te geven. 

3.4 Financiën 
 
In de vorige paragraaf gaven we aan hoe de financiële status van afzonderlijke projecten een 
rol speelde bij het stellen van prioriteiten voor de uitvoering. Bij de projecten die nog niet 
formeel verplicht zijn (en dus financieel gedekt) wordt in eerste instantie gekeken naar de 
kosten van de eerstvolgende stap. 
 
Vaak geldt dat bij nieuwe projecten de kosten van die eerste stap helder zijn. Maar ook dat de 
kosten van eerste stap van een heel andere orde kunnen zijn dan de uiteindelijke kosten voor 
realisatie van een project. Bijvoorbeeld: als zich ergens een substantieel knelpunt voordoet 
voor het autoverkeer zal een eerste stap zijn het in kaart brengen van de problematiek en het 
onderzoeken van oplossingsrichtingen. Dan al kan de uitkomst zijn dat een vervolg niet 
wenselijk, niet noodzakelijk of niet haalbaar is: geen vervolgkosten. Maar ook als de uitkomst 
is dat er wel een vervolg moet komen, kunnen de kosten van verschillende 
oplossingsrichtingen sterk uiteen lopen. In het voorbeeld van een autoproject: Het maakt 
nogal een verschil of de optimale oplossing uiteindelijk bestaat uit enkele aanpassingen in 
bestaande aansluiting of uit een geheel nieuw aan te leggen weg. 
 
Deze onzekerheid over de richting waarin een bepaald nieuw geprioriteerd project zich zal 
ontwikkelen, maakt dat in dit Uitvoeringsprogramma financiële indicaties voor de uiteindelijke 
uitvoering van projecten niet zijn opgenomen. Daarbij speelt ook nog het volgende. 
Decentralisatie van Rijksgelden heeft als doel om beleidsbevoegdheden en financiële 
verantwoordelijkheid meer bij de regio te leggen. Degene die de prioriteiten stelt en plannen 
maakt, regelt dan ook de financiering. In de praktijk is voor grote projecten echter de 
afhankelijkheid van Rijk en Provincie enorm. Infrastructuur voor zowel auto als openbaar 
vervoer op regionaal niveau is grotendeels afhankelijk van financiële bijdragen van Rijk en 
Provincie. En dus zijn kosten van uitvoering maar zeer ten dele terug te vinden in de 
begroting van Holland Rijnland zelf. 

Materiële kosten Holland Rijnland 
Op de begroting van de regio staat voor 2012 voor het vakgebied Verkeer en Vervoer € 
796.090,- aan projectkosten en € 498.780,- aan personeelkosten. Van het projectenbudget 
kunnen projecten worden gefinancierd: doorgaans betreft dat de kosten van externe inhuur 
voor uitvoering en begeleiding van onderzoeken en planvorming.  

BDU 
Jaarlijks ontvangt de regio een subsidiebedrag van € 2.270.466,- (bedrag geldt voor 2012 en 
2013, in het kader van de Brede Doeluitkering van het Rijk (BDU). De projecten die hieruit 
voor maximaal 50% gesubsidieerd kunnen worden, dienen te zijn opgenomen in het 
Uitvoeringprogramma RVVP. Ze hebben betrekking op grote infrastructurele weg- en OV-
projecten, fietsvoorzieningen en het aanpakken van verkeersongevallenconcentraties. 
Jaarlijks wordt een geactualiseerde lijst opgesteld met daarop alle regionale fietsplannen, 
evenals een actuele lijst van de aan te pakken verkeersongevallenconcentraties. De projecten 
op die lijsten en in het uitvoeringsprogramma RVVP komen in aanmerking voor een bijdrage 
vanuit de BDU. 
 
Vanaf 2012 is sprake van een bezuinigingstaakstelling van de zijde van het Rijk op de BDU. 
Die bezuiniging bestaat uit een korting op de BDU van 200 miljoen (landelijk) per jaar per 
2018. De bezuiniging wordt tot 2018 stapsgewijs opgebouwd. Het deel van de bezuiniging 
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voor de provincie Zuid-Holland bedraagt structureel 10 miljoen per jaar. Daardoor kan eerder 
geraamde groei in bestedingen geen doorgang kan vinden. De bezuiniging wordt door de 
provincie opgevangen door te bezuinigen op de bestedingen aan het openbaar vervoer, 
provinciale infrastructuur en regionale infrastructuur. 

Duurzaam Veilig tweede fase Infrastructuur 
Via de Provincie Zuid-Holland is er een subsidieregeling voor de verkeersveilige inrichting van 
wegen (inrichting als 30 km weg/gebied of 60 km uur wegen). De regio Holland Rijnland kan 
in 2012 en 2013 rekenen op een bijdrage van € 660.786. De regeling voorziet in 50% 
subsidie, gemeenten zelf betalen de andere helft. Holland Rijnland coördineert de aanvragen 
voor dergelijke subsidiëring en kan voor het eerder genoemde totaalbedrag aan voordrachten 
doen. (Holland Rijnland krijgt niet zelf het geld). 

Verkeersveiligheid en Verkeerseducatie 
Voor het meerjarenplan verkeersveiligheid (onderdeel verkeerseducatie, handhaving en 
voorlichting) wordt voor de meerjarenplanperiode tot 2013 een subsidie van circa € 375.000,- 
per jaar aangevraagd. Het ROV Zuid-Holland subsidieert 2/3 van de kosten van dit soort 
projecten, de gemeenten zelf dragen 1/3 bij via de reguliere regionale begroting te weten 
ruim € 151.000.  

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) 
De Provincie Zuid-Holland geeft inzicht in de besteding van provinciale middelen voor 
verschillende infrastructurele programma’s in het Meerjarenprogramma Investeringen 
Provinciale Infrastructuur. Deze programma's zijn bedoeld om de bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in Zuid-Holland te vergroten. Het huidige MPI beslaat de 
periode 2006-2010, Vanaf 2008 biedt het MPI ook een doorkijk voor een periode van 15 jaar. 
Daardoor kan ook voor de langere termijn zichtbaar worden gemaakt of ambities en 
beschikbare middelen op elkaar zijn afgestemd 
 
Voor Holland Rijnland zijn de volgende reserveringen in het MPI relevant: 

 Rijnlandroute   € 80 miljoen; 
 RijnGouwelijn West  € 12 miljoen. 

Voor deze beide projecten heeft de minister een zogenaamd gebiedsbudget toegekend 
waarvoor beide projecten onder voorwaarden uitgevoerd dienen te worden.  
 
Bovendien is er in het MPI een reservering van nog eens € 68 miljoen voor de RijnGouwelijn 
West. De kosten voor de realisatie van de RijnGouwelijn Oost zijn inmiddels uit diverse 
bronnen gedekt.  

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (BO MIRT) 
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het 
investeringsprogramma van de Rijksoverheid. Het MIRT brengt samenhang in investeringen in 
ruimte, economie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het MIRT bevat projecten en programma's 
van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I). In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) tussen minister/staatssecretaris 
en de regionale bestuurders worden (half)jaarlijks de gebiedsagenda’s besproken en waar 
nodig geactualiseerd. Het MIRT Projectenboek wordt elk jaar op Prinsjesdag gepresenteerd als 
bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds. Het MIRT is de voornaamste 
financieringsbron voor de Rijnlandroute. 

Regionale Investeringsfonds (RIF) 
Holland Rijnland heeft een strategie ontwikkeld voor de financiering van de Rijnlandroute, 
RijnGouwelijn West, Noordelijke verbinding N206 - A4/A44, de Greenport en de 
Groenstructuur. Doel van deze samenhangende investeringsstrategie is een basis leggen voor 
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de investeringen in de regio. Het betreft alle projecten waar voor cofinanciering van Provincie 
en/of Rijk vereist is. In de huidige wetgeving en praktijk is het uitgesloten dat het Rijk of de 
Provincie hiervoor geld zal reserveren zonder dat er een regionale bijdrage tot stand komt. 
Door de oprichting van het  Regionaal investeringsfonds (RIF) laat Holland Rijnland zien dat 
de regio serieus is in de realisatie van haar ambities.  
 
De regiogemeenten dragen in totaal € 142,5 miljoen bij in het Regionaal Investeringsfonds 
voor de genoemde vijf projecten in de periode van 2008 - 2022. Die bijdrage is uitgangspunt 
voor onderhandeling met Rijk en Provincie, die uiteindelijk het bedrag moeten aanvullen. Voor 
Verkeer en Vervoer zijn er drie infraprojecten uit die € 142,5 miljoen van het RIF waarvoor de 
middelen zijn geoormerkt, waardoor ze ook echt aan het betreffende project ten goede 
komen: 
Rijnlandroute     € 37,5 miljoen*  
RijnGouwelijn West    € 37,5 miljoen; 
Noordelijke verbinding N206 - A4/A44 € 37,5 miljoen. 
 
* (Mogelijk volgt er nog een tweede tranche vanuit de regio voor dit project. Daarover dient 
nog besluitvorming plaats te vinden.) 
 

3.5 Actualisatie en bewaking 
 
Een Uitvoeringsprogramma is een momentopname. Vaak schuiven projecten gedurende de 
tijd op van een verkenning of studieproject via planvorming naar uitvoering. Daarom is 
periodieke actualisatie van het Uitvoeringsprogramma noodzakelijk: zowel vanwege de 
bewaking van de opgenomen projecten als vanwege voortschrijdend inzicht en nieuwe 
ontwikkelingen. Het ligt voor de hand om de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 
synchroon te laten lopen met de collegeprogramma’s van gemeenten. Hiertoe heeft het 
Algemeen Bestuur in 2007 dan ook besloten. De ambtelijke voorbereiding van de actualisatie 
start dan een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, zodat het nieuwe 
uitvoeringsprogramma ongeveer een jaar na die verkiezingen kan worden vastgesteld, als ook 
de nieuwe collegeprogramma’s gereed zijn. De volgende gemeenteraadsverkiezingen, en dus 
de eerste volledige actualisatie van het Uitvoeringsprogramma, zullen plaats vinden in 2014. 
Overigens zal ook tussentijds sprake zijn van aanvulling en aanpassing van deze dynamische 
beleidsagenda. 
 
Wat betreft de bewaking van de voortgang van afzonderlijke projecten ligt de regie bij Holland 
Rijnland. Een hulpmiddel voor de monitoring zijn de projectbladen (bijlage 4) waarin onder 
andere bij ieder project en de stand van zaken en planning is weergegeven. (De projectbladen 
in bijlage 4 betreffen alleen de projecten die met prioriteit in dit Uitvoeringsprogramma naar 
voren komen, dus niet de aspirant projecten.) In de projectbladen geeft een “verkeerslicht” 
bovendien op eenvoudige wijze met rood, oranje of groen aan, hoe voorspoedig het project 
verloopt. De projectbladen worden jaarlijks geactualiseerd en vervolgens (dus eenmaal per 
jaar) expliciet geagendeerd in het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Daarnaast 
staat bij elk portefeuillehoudersoverleg de zogenaamde Stoplichtennotitie op de agenda. Dit 
laatste overzicht biedt een samenvatting van alle afzonderlijke projecten. Ook daarin geeft de 
kleur van de verkeerslichten aan of het project al dan niet volgens planning verloopt. 
 

3.6 Overlegpartners 
 
Om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren en infrastructurele knelpunten op te lossen 
neemt Holland Rijnland deel in verschillende overleggen met Rijk, Provincie en andere regio’s 
en wordt actief samenwerking gezocht. Vanuit de portefeuille Verkeer en Vervoer is Holland 
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Rijnland ondermeer vertegenwoordigd in Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad, in het 
platform Zuidvleugel en op projectbasis in BEREIK!  

Provinciaal Verkeer- en Vervoersberaad (PVVB) 
Het PVVB is een bestuurlijk overleg tussen de provincie Zuid-Holland, de samenwerkende 
verkeers- en vervoersregio’s in Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, voorgezeten door de 
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer. In het PVVB vindt afstemming plaats over bovenregionaal 
strategisch beleid. 

BEREIK! 

BEREIK! is een netwerkorganisatie om de samenwerking te stimuleren tussen de vele partijen 
die op het gebied van Verkeer en Vervoer actief zijn in de regio’s Haaglanden en Rotterdam. 
In BEREIK! participeren Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland, de 
Stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam, de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de regio 
Holland Rijnland waarbij de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezocht. 
BEREIK! heeft geen bestuurlijke bevoegdheden. Besluiten worden genomen door het 
bestuurlijk Mobiliteitsoverleg Zuidvleugel.  
 

Zuidvleugeloverleg 
Het platform Zuidvleugel is een strategische alliantie van de provincie Zuid-Holland en de 
Zuid-Hollandse regio's. Het platform is het eerste aanspreekpunt voor het Rijk waar het gaat 
om meerjarige afspraken. Om de economische positie van de Zuidvleugel verder te 
ontwikkelen en te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid te 
verbeteren, werken de bestuurlijke partners in deze wereldregio samen aan de realisering van 
de hoofdopgaven (Economie, Bereikbaarheid, Verstedelijking en Landschap). De opgaven 
vormen samen de agenda van de Zuidvleugel, concreet uitgewerkt in vijf programma's: 
Economische Agenda, Bereikbaarheidspakket, StedenbaanPlus, Verstedelijkingsprogramma en 
Metropolitaan Landschap.  
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Hoofdstuk 4 Mobiliteit en ruimte  
 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen op voorhand te worden bezien in het licht van 
mobiliteit. Waar dat in het verleden onvoldoende gebeurde, kon dat bijvoorbeeld leiden tot 
voor goederenvervoer slecht bereikbare bedrijventerreinen of kantoren die alleen met de auto 
bereikbaar zijn en slecht per openbaar vervoer. Bij ruimtelijke plannen vormt infrastructuur 
nog te vaak het sluitstuk. De afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen en de 
vervoersnetwerken moet opleveren dat: 

 Economische activiteiten worden gebundeld op locaties die goed ontsloten zijn met de 
vervoermiddelen die daarbij horen; 

 Duurzame mobiliteit wordt bevorderd door zo klein mogelijke verplaatsingsafstanden; 
 Het gebruik van fiets en openbaar vervoer / ketenmobiliteit wordt bevorderd; 
 Goederenstromen zoveel mogelijk worden gebundeld; 
 Sluipverkeer wordt tegen gegaan. 

 
In 2011 is de eerste partiële herziening van de Regionale Structuurvisie (RSV) voor Holland 
Rijnland ter inzage gelegd. De structuurvisie dient als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling 
tot 2020 met een doorkijk naar 2030. Met de visie wil Holland Rijnland zich verder 
ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en 
recreëren is. Vanuit de Rijnstreek zijn onder meer de Regionaal Strategische Agenda van het 
voormalige Rijnstreekberaad, de Transformatievisie Oude Rijnzone, en de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Boskoop/Rijnwoude ingebracht in de nieuwe structuurvisie. 
 
De regio staat in de komende periode voor grote ruimtelijke opgaven zoals de As Leiden-
Katwijk, de Oude Rijnzone, Greenport Duin- en Bollenstreek en de gebiedsuitwerking 
Haarlemmermeer/ Bollenstreek die voortkomt uit de Nota Ruimte. Voor dergelijke 
omvangrijke plannen is de toepassing van een mobiliteitstoets een middel om bijtijds de 
gevolgen van ruimtelijke keuzes op de mobiliteit in kaart te brengen. Ook voor kleinere 
projecten op specifieke plaatsen (kwetsbare locaties of locatie die al zwaar belast zijn) kan dat 
zinvol zijn. De mobiliteitstoets is een globale inschatting van mobiliteitseffecten van 
ruimtelijke plannen op basis van kengetallen. Een belangrijk instrument voor de 
mobiliteitstoets is de Regionale Verkeer en Milieukaart (zie hoofdstuk 11). 
 
De mobiliteitstoets heeft een relatie met bij twee maatregelen uit het RVVP: de 
gebiedsgerichte benadering en “omgekeerd ontwerpen”. Voor de gebiedsgerichte benadering 
zijn in het RVVP verschillende gebiedstypen gedefinieerd met een kenmerkende ruimtelijk-
functionele opbouw, en daaraan gekoppeld de gewenste bereikbaarheid en toegankelijkheid 
met verschillende vervoerwijzen. “Omgekeerd ontwerpen” behelst dat verkeer niet het 
sluitstuk vormt in het ontwerpproces bij nieuwe bouwprojecten. Verkeer moet van meet af 
aan een integraal onderdeel zijn in het ontwerpproces: “eerst bewegen, dan bouwen”. 
 
Ook bij de ontwikkeling van regionale knooppunten speelt de tijdige afstemming van 
mobiliteit en ruimte een belangrijke rol. Op knooppunten kan de bereikbaarheid optimaal zijn 
door de combinatie van hoofdwegen en openbaar vervoerlijnen. De soort activiteiten en de 
omvang ervan dienen zich te vertalen in de kwaliteit van de verbindingen. Vooral waar weg 
en openbaar vervoer elkaar ontmoeten, is een intensieve invulling mogelijk van werken, 
wonen en voorzieningen. Menging van functies gaat mono-functionele gebieden tegen en 
zorgt voor spreiding in vervoersstromen en betere benutting van netwerken. 
 
De onderstaande maatregelen op het gebied van mobiliteit en ruimte die voortkomen uit het 
RVVP zijn vooral randvoorwaarden (geen projecten met begin en eind) en waren dan ook 
geen onderdeel van de prioriteringsslag voor het Uitvoeringsprogramma. Dat maakt ze echter 
zeker niet minder belangrijk: ruimtelijke keuzes in relatie tot mobiliteit zijn immers 
grotendeels onomkeerbaar. Daarom is ook het hoofdstuk mobiliteit en ruimte uit het RVVP 
hier vertaald in maatregelen als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma.  
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Maatregelen mobiliteit en ruimte (randvoorwaarden) 
Omschrijving maatregel Toelichting Betrokkenen 
Gebiedsgerichte benadering  

Toepassing van bereikbaarheids-
profielen en mobiliteitstoets 

Randvoorwaarde voor toetsing van 
ruimtelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen in de regio 

Holland Rijnland 
Provincie 
Toets provincie Zuid-Holland 

Ontwikkeling Knooppunten  

Toepassing van knooppuntentypologie 
van de Provincie Zuid-Holland bij 
ruimtelijke plannen 

Randvoorwaarde op planniveau. De 
Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor 
een knooppuntentypologie gemaakt 
in het PVVP 

Regionale knooppunten: 
gemeenten  
Bovenregionale knooppunten: 
Provincie Zuid-Holland 

Omgekeerd ontwerpen  

Afspraken over het ontwerpproces in 
relatie tot een mobiliteitstoets: doel is 
beter rekening houden met de 
consequenties voor mobiliteit 

“Eerst bewegen, dan bouwen”. 
Integrale planvorming verkeer en 
ruimtelijke ordening. Toepassen 
wanneer relevant bij een concreet 
(groot) project, bijvoorbeeld As 
Leiden Katwijk.  

Gemeenten 

Opname paragraaf verkeersveiligheid in ruimtelijke plannen  

Verkeersveiligheid reeds in ontwerpfase 
bevorderen door opname van een 
paragraaf verkeersveiligheid in alle 
ruimtelijke plannen (zoals bestemmings-
plannen en structuurvisies) 

Zorgen dat verkeersveiligheid al 
direct in de ontwerpfase van 
ruimtelijk-functionele plannen aan 
bod komt. Randvoorwaarde op 
planniveau, toetsing vindt plaats door 
de Provincie Zuid-Holland 

Gemeenten 
Provincie ZH 

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek  

In de Nota Ruimte is een 
gebiedsuitwerking gedefinieerd voor de 
Haarlemmermeer en de Bollenstreek. 
Uitwering van deelaspect verkeer en 
vervoer. 

Conclusie van de gebiedsuitwerking 
is dat in totaal 24.600 nieuwe 
woningen kunnen worden gebouwd 
in de periode 2010-2030 

Holland Rijnland 
Provincie NH 
Provincie ZH 
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Hoofdstuk 5 Fiets  
   
Omdat de fiets zeer geschikt is als alternatief voor de auto op de kortere afstanden schenkt 
het RVVP veel aandacht aan de fiets. Door het toegenomen gebruik van de elektrische fiets 
nemen deze afstanden steeds verder toe. Het gaat zowel om een veilig, comfortabel en 
compleet fietsnetwerk alsook goede overstapmogelijkheden op het openbaar vervoer. Zeker 
in het aandeel van de fiets in woon-werkverplaatsingen is nog winst te behalen, met als 
voordeel dat de effecten daarvan zich voordoen in de spitsperioden. Hoe belangrijk de fiets is 
als vervoerwijze blijkt bijvoorbeeld uit de situatie in Leiden: het is de stad met het hoogste 
fietsgebruik in de Randstad. Het aandeel fiets in Leiden bedraagt 31% van alle verplaatsingen 
en bij verplaatsingen korter dan 7,5 km zelfs 45%, één van de hoogst gemeten cijfers van het 
land. (Bron: Fietsberaad 2010) Bovendien speelt de fiets een belangrijke rol in de 
verplaatsingen met een recreatief doel. Ongeveer een kwart van alle fietsverplaatsingen heeft 
een sociaal / recreatief motief. In de regio is de fiets een toeristisch product met actieve 
promotie. 
 
Doelstellingen Fiets  
Doelen Vervolmaken regionaal fietsnetwerk; 

Optimalisatie fietsnetwerk met name voor afstanden kleiner dan 7,5 km (bij 
stijgend gebruik van de elektrische fiets kan die afstand in de toekomst 
toenemen; 
Verbeteren overstap openbaar vervoer – fiets; 
Hogere substitutie van autoverkeer naar de fiets 

Meetbaarheid Toename gebruik fiets met gemiddeld 1% per jaar tot 2015; 
Aanleg ontbrekende regionale schakels: aanleg van gemiddeld vier nieuwe 
verbindingen per jaar om op schema te blijven; 
Verbeteren overstap OV – fiets: plan met locaties gereed 2012, aanpak start 
2013 met als doel vijf nieuwe stallingen per jaar tot 2015. 

Draagvlak Het maatschappelijk draagvlak is groot, Provinciaal Fietsplan ondersteunt 
doelstellingen. Sluit aan op Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

Haalbaarheid Haalbaarheid in het Uitvoeringsprogramma is gewaarborgd door schotten in 
prioritering ten opzichte van auto en openbaar vervoer. Ook is er een schot in 
de regionale verdeling van BDU-gelden: een vast gedeelte is geoormerkt voor 
fietsprojecten. Voorts speelt voor de haalbaarheid een rol dat de kosten van 
fietsvoorzieningen relatief laag zijn in vergelijking met auto of openbaar 
vervoer. 

Tijdpad Projecten FI1 en FI2 van het Uitvoeringsprogramma lopen inmiddels al vele 
jaren: Aanpak Regionaal fietsnetwerk (FI1) en Gemeentelijk fietsnetwerk (FI2) 
zijn een doorlopend proces tot 2015 met tussentijdse monitoring voortgang en 
periodiek aangevuld met nieuwe projecten. 
Tijdpad overige fietsprojecten bij de projectomschrijving. 

 
De regio beschikt over een uitgebreid fietsnetwerk: de gewenste verbeteringen betreffen 
vooral ontbrekende schakels, vrijliggende voorzieningen en betere vormgeving en verharding, 
veilige oversteekplaatsen, verlichting en stallingen bij openbaar vervoerhaltes. Door het 
uitvoeren van het bestaande Provinciale en het Regionale Fietsplan worden de belangrijkste 
doelen op het gebied van ontbrekende schakels gerealiseerd (projecten FI1 en FI2). Aan het 
einde van dit hoofdstuk is de kaart uit de regionale Structuurvisie opgenomen met de aan te 
leggen schakels. Daarnaast is een lijst met fietsprojecten opgenomen als bijlage vijf. Deze 
lijst zal jaarlijks worden geactualiseerd. 
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De combinatie fiets en openbaar vervoer koppelt de snelheid en flexibiliteit van de fiets voor 
de korte afstand aan de snelheid en het gemak van de bus of trein voor de lange afstand. Van 
alle treinreizigers neemt bijvoorbeeld een derde de fiets om van huis naar station te gaan. 
Ook bijvoorbeeld de OV-fiets is een zeer succesvol product: landelijk is zowel het 
klantenbestand van OV-fiets als het aantal ritten dat ermee wordt gemaakt, tussen 2007 en 
2009 meer dan verdubbeld. Het aantal abonnees steeg in die periode tot 67.000 en het aantal 
ritten tot 670.000. (Bron: Fietsersbond 2010.) 
 
De kracht van de combinatie fiets en openbaar vervoer is mede afhankelijk van de 
overstapvoorzieningen: aansluiting van fietsroutes op openbaar vervoer en hoogwaardig 
fietsparkeren. In het Uitvoeringsprogramma is daarom FI3 opgenomen: het opstellen van een 
fietsbereikbaarheidsplan openbaar vervoer om de ketenmobiliteit te bevorderen. 
 
De fietssnelweg Leiden – Den Haag (FI4) was in het vorige UVP nog een aspirant project, 
maar inmiddels is de uitvoering al bijna gereed. Vanaf november is het provinciale deel van 
de snelfietsroute Via 44 tussen Den Haag en Leiden opengesteld voor (brom)fietsers. Het deel 
van de Via 44 dat wordt uitgevoerd door de gemeente Wassenaar, is in de zomer van 2012 
klaar. De Via 44 bevindt zich langs de N44 en loopt door de gemeente Wassenaar, Katwijk en 
Leiden. Waar mogelijk zijn onnodige bochten verwijderd, de fietspaden geasfalteerd met rood 
asfalt en is het goed verlicht. Fietsers op de snelfietsroute krijgen zoveel mogelijk voorrang en 
het fietspad is - waar mogelijk - verbreed. De andere route, de Velostrada, loopt parallel aan 
de spoorlijn tussen Den Haag en Leiden door de gemeenten Leidschendam-Voorburg en 
Voorschoten. De werkzaamheden aan het provinciale deel van de Velostrada zijn gereed. 
 
Zoals gezegd heeft de fiets een belangrijke functie in het verkeers- en vervoerbeleid van 
Holland Rijnland. Alle vijf fietsprojecten zijn dan ook eerste prioriteit, er zijn verder geen 
aspirant projecten fiets. Toch is het van belang om meer structuur te brengen in alle 
afzonderlijke maatregelen. Provincie en gemeenten hebben diverse initiatieven op het gebied 
van fietsinfrastructuur, verkeersregelinstallaties, ketenmobiliteit en stallingen (bij woningen, 
bij OV-haltes en in winkelgebieden). Om daar wat meer structuur in aan te brengen wordt in 
2012 een Regionale Fietsvisie opgesteld (FI5). Het gaat niet zozeer om het ontwikkelen van 
een geheel nieuwe beleidsvisie, als wel om het slim combineren en koppelen van lopende 
zaken. 
 
De Regionale Fietsvisie zal ook worden afgestemd met de Provincie Zuid-Holland. De Provincie 
heeft haar fietsbeleid vastgelegd in het Fietsplan 2008 “Zuid-Holland méér op de fiets”. Daarin 
komt niet alleen infrastructuur voor de fiets aan de orde, maar ook onder meer 
bewegwijzering, een fietsrouteplanner, promotie, stallingen en de combinatie met openbaar 
vervoer. Eind 2011 – begin 2012 hoopt de provincie een nieuw Provinciaal Fietsplan af te 
ronden. Daarin zal in ieder geval sprake zijn van een gewijzigd overzicht met te realiseren 
fietsinfrastructuur voor de komende periode. 
 
 
 

Fiets      projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

FI 1  Regionaal fietsnetwerk  

Knelpunten en 
ontbrekende schakels 
aanpakken, zowel 
utilitair als recreatief 

Doorlopend Continu e.v. 

Op basis van Provinciaal Fietsplan en het Regionaal Fietsplan Holland 
Rijnland 

Loopt Provincie ZH 
Gemeenten 
Holland Rijnland 
coördineert in het 
kader van de BDU 
subsidies 
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Fiets      projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

FI 2 Gemeentelijk fietsnetwerk  

Aanleg ontbrekende 
schakels fietsnetwerk en 
aanpak knelpunten. 

Doorlopend Continu e.v. 

In de regionale fietsplannen staan ook gemeentelijke schakels die 
relevant zijn voor het totale fietsnetwerk 

Loopt Gemeenten  

FI 3 Fietsbereikbaarheidsplan OV met regionale 
afstemming 

 

Bevorderen van 
ketenmobiliteit. 
Opstellen plan 
fietsroutes en nieuwe 
stallingen (uitbreiding 
bestaande) bij OV-haltes 

In kaart brengen 
van knelpunten bij 
OV-haltes op 
gemeentelijk 
grondgebied 

2012 2013 

Bevorderen van ketenmobiliteit. 

Voorbereiding  Holland Rijnland 
Gemeenten 
 

FI 4 Fietssnelweg Leiden – Den Haag  

Hoogwaardig 
comfortabel fietspad. 
Twee routes: via 
Leidschendam en 
Voorburg (Velostrada) 
en langs de A44 
Wassenaar (Via 44) 

Uitvoering 
afronden. 

2010 2012 

Goed verlicht, breed, zonder onnodige bochten en waar mogelijk met 
voorrang voor fietsers. 

Route Velostrada 
uitvoering gereed. 
Route Via 44 in 
uitvoering. 

Provincie ZH  
en betreffende 
gemeenten 

FI 5 Regionale fietsvisie  

Opstellen regionale visie 
op de fiets, zowel 
stilstaand als bewegend 

Plan van aanpak 2012 2012 

Het gaat niet zozeer om het ontwikkelen van een geheel nieuwe 
beleidsvisie, als wel om het slim combineren en koppelen van lopende 
zaken. 

Werkgroep in 
oprichting, waarin 
enkele Holland 
Rijnland gemeenten 
hun bijdrage 
leveren. 

Holland Rijnland 
Gemeenten 
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Hoofdstuk 6 Openbaar vervoer 
 
Om een goed alternatief voor de auto te bieden zet het 
RVVP in op structurele verbeteringen in het openbaar 
vervoer. Het openbaar vervoernetwerk is niet compleet 
en ook hier ontbreekt ondermeer een goede oost-west 
verbinding. In het RVVP staan meerdere openbaar 
vervoerprojecten, maar de kwaliteit van het openbaar 
vervoer wordt vooral bepaald door de samenhang van 
de grote (rail)verbindingen en een adequaat 
busnetwerk. Hiervoor heeft de regio een OV visie 
opgesteld, waarin vier opeenvolgende lagen in de OV-
structuur staan benoemd. Als belangrijkste regionale 
voorziening zijn diverse te realiseren HOV corridors 
vermeld. Deze laag wordt direct gevolgd door het HR-
net. Als afsluitende ‘laag’ in het OV net is het Collectief 
Vraagafhankelijk Vervoer opgenomen. Deze vorm van 
OV wordt ingezet in gebieden en op tijdstippen dat s[prake is van ontbrekend OV.     
 
In het vorige Uitvoeringprogramma was een belangrijk speerpunt het opstellen van de 
regionale openbaar vervoervisie. Doel daarvan was een totaalvisie op hoogwaardig openbaar 
vervoer in Holland Rijnland, met als onderdeel de externe verbindingen zoals richting 
Haaglanden en de werkgebieden rond Schiphol en Hoofddorp. De OV-visie kwam gereed in 
2009. In verband met de aansluiting van de Rijnstreek heeft een eerste partiële herziening 
van de OV-visie plaatsgevonden. In 2012 wordt gestart met het opstellen van een 
Uitvoeringsprogramma OV-visie. 
 
De doelstellingen voor het openbaar vervoer zijn in de OV-visie als volgt geformuleerd: 

 De bereikbaarheid van de regio verbeteren door een samenhangend OV-netwerk; 
 Automobilisten verleiden tot gebruik van OV (bevorderen substitutie) en hiermee 

wegen ontlasten; 
 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen faciliteren en structureren met HOV; 
 Holland Rijnland positioneren als onderdeel van Randstad Netwerkstad; 
 Gedurende de planperiode een reizigersgroei realiseren van 70%. 

 
De 70% reizigersgroei (aandeel OV van 10% naar 15%) is als volgt opgebouwd: 

 20% autonome groei voor zowel auto als openbaar vervoer; 
 50% groei door verbetering OV-netwerk (45% reizigersgroei op busverbindingen en 

75% voor de zes Stedenbaan Plus stations). 
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Doelstellingen Openbaar vervoer  
Doelen Bereikbaarheid regio verbeteren door helder samenhangend OV-netwerk; 

Substitutie van auto naar openbaar vervoer door kwaliteit en reistijd; 
OV-aandeel omhoog, hogere frequenties op hoofdroutes; 
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen faciliteren en structureren; 
Verbeterde overstapmogelijkheden (zie ook fiets); 
Maatwerk in gebieden met geringe en gespreide vervoersvraag (Collectief 
Vraagafhankelijk Vervoer, CVV). 

Meetbaarheid Een gemiddelde VF-waarde1 van 1,5 om te concurreren met de auto; 
OV-aandeel van 10% naar 15%; 
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen op OV knooppunten; 
Hogere treinfrequenties door Stedenbaan Plus, daardoor stijging van 
reizigersaandelen; 
Ontwikkeling gebruik nieuwe station Sassenheim (bediening door NS); 
Uitbreiding CVV in landelijke gebieden en gebruik ervan. 

Draagvlak Maatschappelijk draagvlak is hoog met uitzondering van de RGL in Leiden 
centrum. Doelen sluiten aan op Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, RVVP 
en gemeenschappelijke OV-visie van Holland Rijnland. 

Haalbaarheid Haalbaarheid mede afhankelijk van forse investeringen in OV, ook door Rijk en 
Provincie. Politieke ontwikkelingen rond RGL zijn ook bepalend. De haalbaarheid 
van openbaar vervoer doelstellingen wordt vergroot door het dichtslibben van 
het regionaal wegennet. 

Tijdpad Het tijdpad voor de kwantitatieve regionale doelen is dat van de OV-visie: 2020. 
De afzonderlijke projecten (OV1 tot en met OV10) hebben hun eigen tijdpad, 
zie projectbladen in bijlage vier. 

 
Wat betreft de benutting van de bestaande door de NS bediende railverbindingen heeft een 
tweetal projecten prioriteit: station Sassenheim en Stedenbaan Plus. Station Sassenheim 
(OV1) betreft een nieuwe halte op de Schiphollijn die een grote verbetering moet opleveren 
voor de inwoners van Sassenheim en Warmond, maar ook voor bijvoorbeeld Noordwijk en 
Noordwijkerhout. Tevens worden door het station nieuwe ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In verband met de vervoerwaarde is het bovendien van 
belang dat het station aangedaan wordt door hoogwaardig busvervoer. Station Sassenheim 
wordt vanaf dienstregeling 2012 door de NS bediend. 
 
Het project StedenbaanPlus (OV2) is een programma met als doel passend regionaal 
railvervoer op het hoofdrailnet tussen Sassenheim / Hillegom en Dordrecht , Den Haag - 
Gouda en Rotterdam – Gouda. Het verbeteren van het regionale treinvervoer (hogere 
frequenties) en het beter benutten van stationslocaties moet hand in hand gaan met de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de Zuidvleugel van de Randstad.  
 
Wat betreft Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV, project OV3) is het streven naar één 
systeem voor de gehele regio. Daarvoor is onderzoek nodig naar de aansluiting van de 
gemeenten uit de voormalige Rijnstreek. De Rijnstreekgemeenten behouden hun eigen CVV 
systeem totdat het contract met de huidige vervoerder daar afloopt. In verband met de 
beoogde gebruikers van het systeem vindt onderzoek naar mogelijke regionale afstemming 
van de WMO-vervoersregeling plaats. 
 
Zoals gezegd is de OV-visie naar aanleiding van de aansluiting van de Rijnstreek partieel 
herzien. Daarmee wordt de OV-visie geografisch verbreed naar alle huidige Holland Rijnland-

                                            
1 De VF-waarde (verplaatsingstijdfactor) is de verhouding tussen de reistijd per auto en 
per openbaar vervoer 
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gemeenten. In de visie staat welke verbeteringen in het regionale openbaar vervoer nodig en 
gewenst zijn. Ook komt de koppeling met andere netwerken aan de orde, zoals dat van 
Haaglanden of Schiphol. De uitvoering van de OV-visie is hier opgenomen als OV4. Voor die 
uitvoering zijn twaalf deelprojecten geformuleerd. Deze deelprojecten (waarvan de uitvoering 
nog moet starten) zijn opgesomd in het projectblad van OV4 in bijlage vier. 
 
Het ontbreekt in de regio aan goede oost-west verbindingen, ook als het gaat om het 
openbaar vervoer. De HOV corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk biedt een hoogwaardig 
alternatief voor de auto. De RGL valt uiteen in twee projecten: 

 RGL-West (OV5): lightrailverbinding van transferium ’t Schouw (A44) naar Katwijk / 
Noordwijk; 

 RGL-Oost (OV6): lightrailverbinding Gouda – Leiden en Oegstgeest (transferium ’t 
Schouw). 

Hoewel de regio de RGL van groot belang vindt, is de voortgang vertraagd door politieke 
ontwikkelingen. De besluitvorming is afhankelijk van de stuurgroep, de Provincie Zuid-Holland 
en de gemeente Leiden. 
 
Tenslotte zijn er nog vier openbaar vervoerprojecten die eerste prioriteit hebben gekregen: 

 Verhoging frequentie spoor Leiden Utrecht (OV7): betere benutting van de bestaande 
railverbinding, waarbij voor een gedeelte van het traject wellicht spoorverdubbeling aan 
de orde is; 

 Hoogwaardig OV Duin- en Bollenstreek (OV8) betreft een hoogwaardige OV verbinding 
Noordwijk - station Sassenheim - Lisse - Haarlemmermeer / Schiphol (onderdeel van 
het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek); 

 HOV N207-Noord (OV9) is de realisatie van busbanen langs de gehele lengte van de 
N207 (onderdeel van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek); 

 De ongelijkvloerse spoorwegkruising Leidse Schouw (OV10) moet het hoofd bieden aan 
de toename van zowel het spoor- als wegverkeer. 

 
Openbaar vervoer     projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

OV 1 Station Sassenheim   

Capaciteitsverruiming 
spoor benutten en 
aanleg station 
Sassenheim 

In gebruikname 
station en 
inrichting voorplein 

2008 2012 

Is onderdeel van project Stedenbaan Plus 

Station geopend en 
bediend 

Provincie ZH 
Teylingen 
Holland Rijnland 

OV 2 StedenbaanPlus  

(Inter)regionaal 
railconcept. Betere 
benutting bestaande rail 
in Zuidvleugel en 
bundeling verstedelijking  

Bundelen Steden-
baanPlus met  
verstedelijkings-
afspraken Zuid-
vleugel en meer 
aansluiting bij het 
vigerend woon-
beleid 

2008 2011 en 
verder 

De regio participeert verder in de coördinatiegroep, werkgroepen RO en 
Ketenmobiliteit en de regiegroep en is bestuurlijk vertegenwoordigd in 
de bestuurlijke commissie RO/V&V.  

Nog geen duidelijke 
cijfers omtrent 
kantorenbehoefte. 
Beter verankeren in 
woonvisie Provincie 
ZH 

Provincie ZH 
Bestuurlijk 
Platform 
Zuidvleugel 
Rijk 
Holland Rijnland 

OV 3 Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer  

CVV- voor de gehele 
regio 

Onderzoek aanslui-
ting Rijnstreek-
gemeenten 

2012 2012 en 
verder 

Streven naar één systeem voor de gehele regio.   

Nog op te starten Holland Rijnland 
Gemeenten 
Provincie ZH 
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Openbaar vervoer     projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

OV 4 Uitvoeringsplan regionale openbaar vervoer visie  

Uitvoering van de 
deelprojecten van de 
OV-visie 

Vaststellen eerste 
partiële herziening. 
Daarna opstellen 
uitvoeringsplan. 
Deelprojecten zie 
OVV1 tot en met 
OVV12. 

2010 2012 

Naar aanleiding van de aansluiting van de Rijnstreek: in het eerste 
partieel herziene deel wordt de OV- visie geografisch verbreed naar alle 
huidige Holland Rijnland-gemeenten. 

OV-visie is 
vrijgegeven voor 
zienswijzen; daarna 
besluit-
vormingsproces 

Holland Rijnland 
Gemeenten  

OV 5 RijnGouwelijn West  

Realisatie HOVverbinding 
Leiden 't Schouw - 
Katwijk / Noordwijk 

Besluitvorming 
over te kiezen 
voorkeursscenario 

2008 2012 

Politieke ontwikkelingen bepalen voortgang project. 

Scenario's Provincie 
Zuid Holland 

Projectbureau 
RGL 

OV 6 RijnGouwelijn Oost  

Realisatie HOVverbinding 
Gouda - Leiden 't 
Schouw 

Besluitvorming 
over te kiezen 
voorkeursscenario 

2008 2012 

Politieke ontwikkelingen bepalen voortgang project. 

Scenario's Provincie 
Zuid Holland 

Projectbureau 
RGL 

OV 7 Verhoging frequentie spoor Leiden Utrecht  

Betere benutting van 
bestaande 
railverbinding. 

Afspraken met NS 
en Prorail 

2011 2013 

Gedeeltelijk kan spoorverdubbeling noodzakelijk zijn. 

Overleg met 
relevante partijen 

Holland Rijnland  
Leiden Alphen a/d 
Rijn Provincie ZH 
NS Prorail 

OV 8 Hoogwaardig OV Duin- en Bollenstreek  

Hoogwaardige OV 
verbinding Noordwijk - 
station Sassenheim - 
Lisse - Haarlemmermeer 
/ Schiphol 

Voor korte 
termijnmaatrege-
len HOV Noordwijk-
Sassenheim zijn de 
ontwerpen gereed. 
Nu afronden plan-
studies voor de 
hele corridor en 
vervolg erop. 

2011 2011 

Onderdeel van Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek. 

Verkenning is 
afgerond, 
planstudies zijn 
gestart. Realisatie 
lange termijn 2015-
2020 

Provincie ZH 
Provincie NH  SRA 
Haarlemmermeer 
Noordwijk 
Teylingen Lisse 
Hillegom Holland 
Rijnland 

OV 9 HOV N207-Noord  

Realisatie busbanen 
langs de gehele lengte 
van de N207. Ruimtelijk 
rekening houden met 
ombouw tot 
doelgroepstroken. 

Aanleg busbaan 
Drecht - Leidse 
Vaart 
Bestemmingsplanp
rocedure Leidse 
Vaart - Kruisweg 

2011 2015 

Onderdeel van Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek. 

Besluiten voor de 
busbanen zijn door 
GS genomen 

Provincie ZH 
Alphen a/d Rijn en 
Kaag en Braassem 

OV 10 Ongelijkvloerse spoorwegkruising Leidse Schouw  

Realisatie ongelijkvloerse 
kruising tussen de 
kruisingen Leidse 
Schouw-Eikenlaan en 
Leidse Schouw-Antonie 
van Leeuwenhoekweg 

Uitwerken 
inpassingsstudie 

2011 2012 

Vanwege de toename van zowel het spoor- als wegverkeer. 

Inpassingsstudie 
Provincie gereed 

Provincie ZH 
Alphen a/d Rijn 
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Een tweetal openbaar vervoerprojecten heeft niet de eerste prioriteit gehaald, om 
verschillende redenen. De realisatie van een nieuw transferium op de locatie waar de A4 en 
RGL elkaar kruisen (OV11) kan eventueel nog in een later stadium aan de orde komen. 
Daarbij speelt ook mee dat het succes van reeds gerealiseerde transferia tot nu erg wisselend 
is. De volledige verdubbeling spoor Leiden Utrecht (OV12) is een toekomstwens die mede 
afhankelijk is van de ontwikkelingen rond de RGL-Oost en de beschikbare financiële middelen. 
Binnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (tot 2028) heeft dit project echter geen 
prioriteit.  
 
 

Openbaar vervoer      projecten in voorbereiding / kandidaat bij actualisatie UVP 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

OV 11 Transferium Leiden Oost  

Realisatie van een 
transferium 

Onderzoek naar 
mogelijkheden 
voor een 
transferium aan de 
A4/ RGL 

p.m. p.m. 

Relatie met de ontwikkeling van het knooppunt Leiden-Oost. 

Afhankelijk van 
keuzes RGL 

Provincie ZH 

OV 12 Volledige verdubbeling spoor Leiden Utrecht 1 

Capaciteitsuitbreiding Afstemming 
gezamenlijk 
eindbeeld 

2014 e.v. 

Relatie met frequentieverhoging en ontwikkeling RGL-Oost 

Moet nog starten Leiden   
Holland Rijnland  
Alphen a/d Rijn 
Provincie ZH NS 
Prorail 
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Hoofdstuk 7 Flankerend beleid  
 
Flankerend beleid moet eraan bijdragen dat de auto minder of slimmer wordt gebruikt en dat 
alternatieven worden gestimuleerd. De invoering van prijsbeleid zoals verwoord in het RVVP is 
niet meer actueel door politieke keuzes op landelijk niveau. Ook vervoermanagement en 
locatiebereikbaarheid zijn als regionale prioriteit verdwenen. De projecten die in de regio 
werden uitgevoerd door Mobiliteit op Maat (MOM) zijn afgerond. Verdere maatregelen op het 
gebied van vervoermanagement zijn een zaak van individuele bedrijven of gemeenten.  
 
Daarom is er feitelijk nog maar één project in deze categorie: benuttingsmaatregelen DVM 
(FB1). Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) is het informeren, geleiden en sturen van 
verkeersstromen. Op basis van actuele en verkeers- en omgevingsomstandigheden kan de 
verkeersafwikkeling met slimme techniek op de weg en in een verkeerscentrale worden 
bevorderd. DVM is dan ook een middel om de bestaande capaciteit van het wegennet beter te 
gebruiken. Dat is aanmerkelijk kosteneffectiever dan uitbreiding van wegcapaciteit. DVM kan 
een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen van het RVVP voor zowel bereikbaarheid als milieu. 
 
Onderdeel van het project is de Coördinatie Alternatieve Routes (CAR). Dat is een onderdeel 
van Incident Management en betreft een draaiboek voor het omleiden van verkeer over het 
hoofdwegennet en onderliggende wegennet tijdens een langdurig incident. In zo’n geval 
krijgen weggebruikers een alternatieve route aangeboden. Deze routes zijn zichtbaar door de 
blauwe U-borden. Daarnaast worden de alternatieve routes, waar nodig, ondersteund door 
teksten op DRIP’s en aanpassingen in verkeerslichten. Holland Rijnland coördineert mede in 
het kader van de Zuidvleugel het opstellen van een rapportage met routes waarbij knelpunten 
zijn benoemd en mogelijke omleidingsroutes. De provincie zorgt ervoor dat bordenplannen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 
 
Doelstellingen Flankerend beleid  
Doelen De doelen van flankerend beleid zijn door het wegvallen van beprijzing als 

instrument aanmerkelijk bescheidener dan in het oorspronkelijke RVVP. Ze zijn 
nu specifiek gerelateerd aan DVM. Doelen verkeerskundig: 

 Betere benutting van bestaande infrastructuur; 
 Betere doorstroming van het verkeer; 
 Reistijdwinst en betrouwbaardere deur-tot-deur reistijden;  
 Inspelen op evenementen, calamiteiten en wegwerkzaamheden. 

Doelen voor leefbaarheid en milieu: 
 Verbetering van de luchtkwaliteit en beperken geluidsoverlast; 
 Het ontlasten van kwetsbare routes en leefgebieden; 
 Bijdragen aan de verkeersveiligheid. 

Meetbaarheid DVM meet in zekere zin zichzelf door optimaal inzicht in verkeersstromen en de 
beïnvloeding daarvan.   

Draagvlak Breed draagvlak. BEREIK! is een platform met daarin naast Holland Rijnland 
ook RWS ZH, provincie ZH, stadsgewest Haaglanden, stadregio Rotterdam, Den 
Haag en Rotterdam, VNO-NCW West, ANWB en Fietsersbond. 

Haalbaarheid De haalbaarheid is groot. Veel maatregelen reeds in uitvoering, financiële 
bijdragen vanuit het rijk. 

Tijdpad Doel van het DVM-programma Zuidvleugel is dat in 2013 een optimale 
benutting van het gehele Zuidvleugel-netwerk mogelijk is, onder de dan 
geldende omstandigheden (systeem optimum). 
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Flankerend beleid     project eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

FB 1 Benuttingsmaatregelen DVM en CAR  

Diverse korte termijn 
maatregelen. Harmoni-
satie beleidskader en 
regelscenarios met 
Rijnstreekgemeenten 

Harmonisatie 
beleidskader. 
Inclusief vertegen-
woordiging in 
BEREIK! 

2011 e.v. 

DVM kan bijdragen aan de beleidsdoelen van het RVVP voor zowel 
bereikbaarheid als milieu. Inclusief Coördinatie alternatieve Routes 
(CAR) 

Beleidskader HR 
gereed. Scenario 
A4 / A44 is in 
uitvoering 

Provincie ZH 
Holland Rijnland 
Gemeenten RWS 
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Hoofdstuk 8 Auto 
 
De regio kampt met duidelijke knelpunten in de bereikbaarheid per auto. Er is sprake van een 
tekortkoming in de structuur, met name door de slechte oost-west verbindingen die voor het 
verkeer in de regio van groot belang zijn. Zeker in de spits bestaan er aanzienlijke knelpunten 
in de capaciteit van het bestaande wegennet. Het huidige provinciale en regionale wegennet 
is onvoldoende om de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.  
 
Doelstellingen Auto  
Doelen De algemene RVVP-doelstelling is de optimale benutting van bestaande 

infrastructuur en op strategische plaatsen uitbreiding van capaciteit voor de 
auto. Het realiseren van een samenhangend netwerk dat de regionale 
bereikbaarheid op peil kan houden en zo economische ontwikkelingen 
ondersteunt. 
 
De Rijksdoelstellingen zijn als volgt: 
Een betrouwbare en vlotte reistijd voor de hele reis. De ambitie is dat in 2020 
95% van de reizigers op tijd zijn of haar bestemming bereikt. In de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een streefwaarde gegeven voor de 
reistijdfactor in 2020: op snelwegen rond steden mag de reistijd (gemiddeld 
over een jaar) in de spits op werkdagen maximaal twee maal zoveel zijn als 
buiten de spits (factor 2) en op wegen tussen steden mag de reistijd in de spits 
maximaal anderhalf maal zoveel zijn als buiten de spits (factor 1.5). 

Meetbaarheid De Rijksdoelstellingen zijn meetbaar en worden onder meer weergegeven in de 
Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet. De 
bereikbaarheidsdoelen van de regio zijn weliswaar toetsbaar maar voor het 
halen ervan bestaat een grote afhankelijkheid van het Rijk en de Provincie ZH 
als wegbeheerders. 

Draagvlak Het regionale draagvlak voor maatregelen is groot, zo groot dat er een 
aanmerkelijk verschil is in ambitieniveau en financiële haalbaarheid. Het 
regionale draagvlak komt onder meer tot uiting in de oprichting van een 
Regionaal Investeringsfonds, waar alle Holland Rijnland gemeenten aan 
bijdragen. 

Haalbaarheid Een aantal projecten uit dit hoofdstuk op het hoofdwegennet is in uitvoering, 
andere projecten zijn nog slechts in studiefase. Voor die laatste categorie zal de 
haalbaarheid mede afhankelijk zijn van de oplossingsrichtingen en de daarmee 
gemoeide kosten. Teneinde de haalbaarheid van strategische projecten, zoals 
de Rijnlandroute, voor de regio te bevorderen, is het Regionaal Investerings 
Fonds (RIF) ingesteld.  

Tijdpad Autoprojecten in uitvoering hebben een vastgesteld tijdpad. Voor de meeste 
nieuwe autoprojecten geldt dat ze zich bevinden in de fase van studie of 
planvorming. Voor die eerste stappen wordt bij de betreffende projecten een 
tijdpad aangegeven. 

 
De regionale Structuurvisie heeft ten opzichte van het RVVP enkele bijstellingen opgeleverd, 
met een nieuwe visiekaart voor het wegennet. Die kaart is hier opgenomen aan het einde van 
dit hoofdstuk. Het RVVP heeft als basis gediend voor de regionale structuurvisie. Onder meer 
voortschrijdend inzicht heef tot enkele bijstellingen geleid. Mede door de aansluiting van de 
Rijnstreek is het aantal autoprojecten toegenomen vergeleken bij het vorige 
Uitvoeringsprogramma. We bespreken achtereenvolgens de autoprojecten met eerste 
prioriteit en de aspirant-projecten. 
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Projecten op en bij rijkswegen 
In het overzicht van autoprojecten met eerste prioriteit zijn ook de projecten op de A4 
opgenomen waarvan het rijk trekker is en die reeds lopen. De projecten A4 (AU7) bestaan uit 
drie deelprojecten die te maken hebben met de verbetering van de doorstroming op de A4 en 
de inpassing in het landschap: 

 A4 Burgerveen – Leiden: verbreding in ruimtelijke inpassing met als onderdeel “van 
A4 naar W4” waarbij wordt voorzien in verdiepte aanleg; 

 Het routeontwerp A4: een visie op de inrichting van de A4 vanuit esthetisch oogpunt 
en de beleving van de weggebruiker in het kader van de Architectuurnota; 

 De verkenning Prins Clausplein met als onderwerp de afwikkeling van het verkeer over 
de weefvakken en op- en afritten. 

 
Een ander project waarvoor Rijkswaterstaat de trekker is betreft de ongelijkvloerse kruising 
N11 Goudse Schouw (AU2).  De gemeente Alphen aan den Rijn en Rijkswaterstaat hebben 
een overeenkomst getekend waarin zij afspreken samen te werken aan de aanleg van een 
ongelijkvloerse kruising op de kruising Goudse Schouw/N11. Dat bevordert de 
verkeersveiligheid en de doorstroming op de N11, en past in het programma Meer Veilig van 
Rijkswaterstaat.  
 
Ook bij rijksweg A44 zijn twee projecten (waarvan de Provincie Zuid Holland trekker is) 
relevant. De eerste is AU9, Aansluiting A44 – Flora Holland. Het betreft de realisatie van een 
rechtstreekse aansluiting op het terrein van Flora Holland aan de westzijde van de A44 (dus 
voor verkeer dat uit het noorden aangereden komt) en een indirecte aansluiting voor verkeer 
dat het Flora Holland terrein verlaat. De beoogde aansluiting moet passen in een toekomstige 
Noordelijke randweg Rijnsburg. Het tweede project bij de A44 is de Aanpassing aansluiting 
Postviaduct, afrit 6 A44 en N444 (AU19). Het gaat hier om maatregelen ten behoeve van de 
doorstroming en de verkeersveiligheid op afrit 6/A44 en het onderliggend wegennet (N444) 
onder aan de afrit. De herinrichting moet een oplossing bieden voor de files op en rond de 
A44 die dagelijks op dit punt ontstaan. Vooral de afrit vanuit de richting Amsterdam levert 
grote hinder op. Dit laatste project is onderdeel van het Programmaplan Ontsluiting Greenport 
Bollenstreek (zie hieronder). 
 
Rijnlandroute 
Zeer belangrijk voor de regio zijn de oost-west verbindingen. De eerste is de Rijnlandroute 
(AU1), de verbinding tussen de A4 - A44  - N206 (verbinding met Katwijk). Dit stuk 
infrastructuur is onontbeerlijk om de ontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg 
mogelijk te maken, maar ook voor de Kenniscorridor en Greenport Duin- en Bollenstreek. De 
Rijnlandroute heeft topprioriteit voor de regio. Het Rijk heeft in april 2011 een bedrag van 97 
miljoen euro extra toegezegd voor de aanleg van de Rijnlandroute. Eerder heeft de regio 
Holland Rijnland haar bijdrage al verdubbeld naar bijna 90 miljoen euro. Overigens heeft 
project AU3, de ontwikkeling van knooppunt Leiden-West, een zeer sterke relatie met de 
Rijnlandroute. 
 
Ontsluiting Greenport Bollenstreek 
Een andere belangrijke prioriteit betreft het verbeteren van de bereikbaarheid van de 
noordelijke helft van Holland Rijnland. De zes greenportgemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) hebben in maart 2010 de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) opgericht. Doel is het realiseren van 
projecten die bijdragen aan een vitale Greenport in een vitaal landschap. In het 
Programmaplan Ontsluiting Greenport Bollenstreek van maart 2011 is aangegeven hoe de 
RIF-gelden worden ingezet voor dit deel van de regio. De volgende projecten in het 
Uitvoeringsprogramma hebben eerste prioriteit in het kader van de Ontsluiting Greenport 
Bollenstreek: 
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AU17 Noordelijke randweg Voorhout Randweg om Voorhout als verbinding 

tussen de N444 en de N450  
AU18 Oost West verbinding N206-A4 Verbinding, ontlasten weggennet en lokale 

kernen in het middengebied van de Duin- 
en Bollenstreek en Zuid Kennemerland 

AU19 Aanpassing aansluiting Postviaduct, afrit 6 
A44 

Herinrichting van de aansluiting A44, 
N444 

AU20 Noordelijke randweg Katwijk en Rijnsburg 
in relatie tot oplossing afritten A44 

Randweg tussen N206 en A44 (nieuwe 
aantakking) 

AU21 Knooppunt Nagelbrug Vervanging brug en reconstructie kruising 
AU22 Knooppunt Piet Gijzenbrug Vervanging Piet Gijzenbrug 
AU23 Verbeteren doorstroming N207 en kruispunt 

N207/N208 
Optimaliseren VRI; extra rijstrook tussen 
brug Ringvaart en kruising; verdubbeling 
wegcapaciteit brug  

AU24 Herinrichting N208 Optimalisatie verkeerssituatie 
AU25 Verkeersafwikkeling rotondes Sassenheim/ 

N443  
Aanpassen rotondes in relatie met 
rondweg Voorhout, N208 en N443  

AU26 Rotondes Noordwijk en Noordwijkerhout en 
aansluiting Beeklaan op N206 

Aanpassen aansluiting inclusief rotondes 
Noordwijk; verbeteren doorstroming 

 
Ook is er nog één aspirant-project in het kader van het Programmaplan Ontsluiting Greenport 
Bollenstreek: project AU27 betreffende oeververbindingen Lisse en Hillegom – Haarlemmer-
meer en Lisse - Haarlemmermeer 
 
N207 
Een ander belangrijk cluster van autoprojecten is de corridor N207 (A4-A12). De basis voor 
de aanpak vormt de Corridorstudie N207 van de provincie Zuid-Holland en onder meer de 
gemeenten Alphen a/d Rijn, Rijnwoude en Kaag en Braassem. Voor de uitwerking van de 
verkeersstructuur en bijbehorende maatregelen in het gebied is niet alleen gekeken naar de 
N207 zelf, maar naar een breed gebied, dat zich uitstrekt van Leimuiden tot Waddinxveen en 
van Hazerswoude tot Bodegraven. De studie levert concrete ideeën over verhoging van de 
capaciteit en verbetering van de doorstroming op de N207-Noord, verbetering van de 
bestaande openbaar vervoerverbinding tussen Alphen a/d Rijn en Schiphol, de Maximabrug 
over de Oude Rijn, een omleiding van de N209 bij Hazerswoude-Dorp, een westelijke randweg 
bij Boskoop en Waddinxveen en de noodzaak van de Bodegravenboog tussen de N11 en A12.  
 
Ook de Alphense rondwegen hangen samen met de corridor N207. De besluitvorming 
daarover hangt samen met de Maximabrug. Indien de gemeenteraden van Alphen a/d Rijn en 
Rijnwoude positief besluiten over de Maximabrug heeft dat ook gevolgen voor de rondwegen. 
In dat geval zouden de projecten AU29 en AU30 van aspirant-project naar eerste prioriteit 
kunnen gaan.  
 
In het Uitvoeringsprogramma krijgen onder de corridor N207 de volgende drie projecten 
eerste prioriteit: 
 
AU14 Maximabrug  Oeververbinding over de Oude Rijn ter hoogte 

van de Leidse Schouw Alphen West - Rijnwoude 
Oost 

AU15 Bodegravenboog Directe verbinding tussen de N11 en A12 in 
westelijke richting inclusief rotonde en halte 
voor Interliner 

AU16 N207 Noord Capaciteitsvergroting van de weg, naar 2x2 
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Daarnaast is er een viertal aspirant-projecten in het kader van de N207: 
 
AU28 Aanleg Westelijke Randweg 

ontsluiting Greenport regio 
Boskoop (N11-A12) 

Aanpassing tracé en aanleg nieuwe 
infrastructuur 

AU29 Kleine Alphense rondweg Verbinding Maximabrug – Burg Bruins Slotsingel 
AU30 Grote Alphense rondweg Met verbinding Maximabrug - N207 / N446 
AU31 Ongelijkvloerse kruising 

Hazerswoude Dorp N209 
Ongelijkvloerse kruising 

 
Als gevolg van de realisatie van de Maximabrug zal het knelpunt N11 Leidse Schouw nog 
meer belast worden dan in de huidige situatie. De oplossing daarvoor is een ongelijkvloerse 
kruising. Dit project (AU12) is onderdeel van de Oude Rijnzone. 
 
Projecten in en rond Leiden 
Leiden vervult (net als Alphen a/d Rijn) een centrale functie in de regio. Op dit moment is de 
bereikbaarheid van Leiden per auto niet optimaal. Er staan dagelijks files van en naar het 
centrum en er is geen goede verbinding tussen de A4 en de A44. Een drietal projecten met 
eerste prioriteit hangt samen met de bereikbaarheid van Leiden met een regionale 
doorwerking. Ten eerste is er de ontwikkeling van het knooppunt Leiden-West (AU3). Het 
plangebied beslaat het gebied rond de kruising A44 - N206 en aanliggende gebieden in de 
betrokken gemeenten. De ontwikkeling van het gebied hangt onder meer nauw samen met 
die van de locatie Valkenburg. Er bestaat een samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Katwijk, Oegstgeest, Leiden en Teylingen, de Universiteit Leiden en de provincie Zuid-Holland. 
Doel is het realiseren van een integrale, hoogwaardige en leefbare inrichting van het 
plangebied. Het project is onderdeel van de Rijnlandroute.  
 
Verder is Leiden trekker van project AU4, ontsluiting Bio Science Park. Het verkeer rondom 
het Bio Science Park en de Plesmanlaan stroomt niet goed door. Leiden gaat daarom de 
doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan en de bereikbaarheid van het Bio Science 
Park verbeteren. Op het kruispunt Plesmanlaan – Haagse Schouwweg komt een 
ongelijkvloerse kruising. Hierdoor kan de Plesmanlaan meer verkeer verwerken waardoor de 
doorstroming verbeterd. Daarnaast komt er een extra ontsluitingsweg naar het Bio Science 
Park. Het laatste project waarvan Leiden trekker is betreft AU11, de Ringweg Oost-Leiden 
(met een verbinding tussen de N206 en N445). Leiden wil een goede ringstructuur rond de 
stad om Leiden en de regio in de toekomst bereikbaar te houden. In eerste instantie is een 
variant mede over het grondgebied van Leiderdorp voorgesteld. Leiderdorp heeft dit van de 
hand gewezen. Een ondertunnelde Sumatrastraat kan een alternatief zijn, de mogelijkheden 
daarvoor worden onderzocht. 
 
N209 
De N209 is grotendeels uitgevoerd als tweestrooks-gebiedsontsluitingsweg met buiten de 
bebouwde kom een maximumsnelheid van 80 km/h. Op de N209 levert de groei van het 
verkeer op verschillende plaatsen problemen op ten aanzien van de doorstroming, de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. Kruispunten kunnen het groeiende verkeersaanbod niet 
afdoende verwerken, de verkeersveiligheid is in het geding en het verkeer leidt tot meer 
hinder op het gebied van onder andere geluid en luchtkwaliteit. 
 
Op de N209 hebben twee projecten eerste prioriteit gekregen. Project AU5 (Duurzaam veilig 
inrichten N209) betreft de herinrichting van de N209 voor het gedeelte Hazerswoude - 
Zoetermeer. In het kader van groot onderhoud lopen de verkeersveiligheid en de toekomstige 
bereikbaarheid mee in het project. Project AU6 (Rotonde N209 Weidelanden) is een 
onderdeel van de herinrichting, met als doel de ontsluiting van de nieuw te bouwen woonwijk 
Weidelanden. Ook is daar een nieuwe brandweerkazerne gepland. 
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Ontsluiting voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
Drie projecten staan min of meer op zichzelf. Ze gaan niet zozeer over een bepaalde corridor, 
maar dienen als ontsluiting voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. AU8 is de realisatie van 
de aansluiting Pot- en Containerteelt- terrein in Rijnwoude PCT terrein op de N455. Het PCT 
terrein is 170 Ha sierteeltgebied, met vooral grote bedrijven (eenheden van minimaal 10 
hectare) die vanwege massaproductie kiezen voor de niet-grondgebonden teelt. De 
aansluiting van het PCT terrein op de N455 vindt plaats door middel van een rotonde. 
 
Braassemerland is een transformatiegebied in Roelofarendsveen. Het huidige tuinbouwgebied 
wordt omgezet in een woningbouwlocatie met circa 2.250 woningen in de periode tot 2022. 
Wat betreft de benodigde infrastructuur zal in fase 1 worden gestart met de aanleg van een 
deel van de nieuwe hoofdontsluitingsweg (AU10). De weg zal een aansluiting krijgen op de 
rotonde nabij de rijksweg A4 en zal uiteindelijk grotendeels aan de westkant van het gebied 
gaan lopen. 
 
Het Bentwoud is een dertienhonderd hectare groot natuurgebied in ontwikkeling. Gelegen 
tussen Zoetermeer, Moerkapelle, Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude en Benthuizen. Het 
wordt een gevarieerd gebied met bos, waterpartijen, moeras en weiden doorsneden door fiets 
en wandelpaden. Er komt een golfbaan en er is ruimte voor allerlei recreatieve initiatieven. 
AU13 betreft de nieuw te realiseren ontsluitingsweg naar het Bentwoud. 
 
 
 

Auto     projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

AU 1 Rijnlandroute A4 - A44 - N206  

Verbinden A4 met A44. 
Verbinding A44 met 
Katwijk. Verbeteren 
oost-west verbinding 

MER studie 2010 2012 

Ook van belang voor de ontwikkeling van bouwlocatie Valkenburg, het 
ontsluiten van Bio-Science Leeuwenhoek in Leiden en de ontwikkelingen 
bij de Knoop Leiden West. 

Gemeenten hebben 
bijdrage toegezegd. 
RIF. 

Provincie ZH 
Rijk 
Holland Rijnland 
gemeenten 

AU 2 Ongelijkvloerse kruising N11 Goudse Schouw  

Realisatie ongelijkvloerse 
kruising  
Goudse Schouw 

Vaststellen ontwerp 
bestemmingsplan 

2011 e.v. 

Verbeteren doorstroming op de N11 en bevorderen verkeersveiligheid  

Ontwerp 
bestemmingsplan 
gereed 

RWS 
Alphen ad Rijn 

AU 3 Knooppunt Leiden-West  

De Rijnlandroute loopt in 
beide tracé varianten via 
de KLW, uitdaging is een 
goed functionerende 
knoop 

Ontwikkelen 
alternatieven voor 
ontsluiting van 
aangrenzende 
gebieden en voor 
doorstroming van 
RLR en A44 

2010 e.v. 

Samenhang met de Rijnlandroute 

Onderzoek naar 
haalbaarheid is 
afgerond 

Provincie ZH 
Gemeenten 

AU 4 Ontsluiting Bio Science Park  

Herinrichting en 
verbetering ontsluiting 

Inpassingsplan 2012 2014 

Ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan – Haagse Schouwweg. Daarnaast 
een ontsluitingsweg naar het Bio Science Park 

Aanbesteding voor 
ontwerp en 
uitvoering van de 
ongelijkvloerse 
kruising gestart.   
 

Leiden 
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Auto     projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

AU 5 Duurzaam veilig inrichten N209  

Gedeelte Hazerswoude 
Rijndijk – Zoetermeer 
 

Definitief ontwerp 2011 2014 

Verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid  

Schetsontwerpen 
gereed 

Provincie ZH 
Rijnwoude 

AU 6 Rotonde N209 Weidelanden  

Ontsluiting te bouwen 
woonwijk Weidelanden 
 

Definitief ontwerp  2011 2012 

Inclusief nieuw te bouwen brandweerkazerne. 

Ontwerpfase Provincie ZH 
Rijnwoude 

AU 7 Projecten A4  

A4 Burgerveen - Leiden 
Routeontwerp A4 
Verkenning Prins 
Clausplein 

Uitvoering 
deelprojecten 

2008 e.v. 

Alle deelprojecten getrokken door Rijkswaterstaat  

Delen in uitvoering RWS, Leiden 
Zoeterwoude 
Leiderdorp 
Provincie ZH 
VROM 

AU 8 Rotonde N455 PCT terrein  

Realisatie aansluiting 
PCT terrein 

Opstellen 
voorontwerp 
 

2012 2013 

Het PCT terrein is 170 Ha sierteeltgebied 

Starten definitief 
ontwerp (klopt dit 
met eerstvolgende 
stap?) 

Rijnwoude 
Provincie ZH 

AU 9 Aansluiting A44 - Flora Holland  

Realisatie rechtstreekse 
af- en oprit naar terrein 
van Flora Holland. 
Ontlasting wegen in 
Rijnsburg en Oegstgeest. 

Uitwerken 
voorkeursvariant. 
Afspraken over 
financiering Rijk, 
Provincie, Katwijk, 
Oegstgeest en 
Flora Holland. 

2010 2013 

Rechtstreekse afrit aan de westzijde van de A44. Tevens een indirecte 
aansluiting voor verkeer dat het Flora Holland terrein verlaat. Moet 
passen in een toekomstige Noordelijke randweg Rijnsburg 

Studies: 
rechtstreekse 
ontsluiting Flora 
Holland / oprit met 
fysieke scheiding is 
mogelijk. 

Provincie ZH 
RWS Katwijk 
Oegstgeest  
Flora Holland 
Hoogheemraad-
schap Rijnland 

AU 10 Infrastructuur ten behoeve van Braassemerland  

Verbeteren bestaande en 
aanleggen nieuwe infra 
voor nieuw te 
ontwikkelen woon-werk-
locatie Braassemerland. 

Turborotonde 
Alkemadelaan, 
nieuwe noord-zuid 
en oost-west 
verbinding 

2011 2014 

Het huidige tuinbouwgebied wordt omgezet in een woningbouwlocatie 
van circa 2.250 woningen. Realisatie in de periode tot 2022 

 Kaag en 
Braassem 
Provincie ZH 

AU 11 Ringweg Oost Leiden  

Verbinding tussen N206 
en N445 inclusief 
ringweg Oost 

Gemeente Leiden 
werkt aan een 
uitvoeringsbesluit 
RWO 

2010 2018 

Een ondertunnelde Sumastrastraat is een optie 

Uitwerken 
Sumatrastraat-
tracé.  
 

Leiden 
Holland Rijnland 
Provincie ZH 

AU 12 Ongelijkvloerse kruising N11 Leidse Schouw  

Realisatie ongelijkvloerse 
kruising  
Leidse Schouw 

Opstarten 
organisatie voor 
ontwikkeling 

2011 e.v. 

Dit project is onderdeel van de Oude Rijnzone 

Verkenningsstudie 
heeft plaats 
gevonden 

Alphen a/d Rijn 
Rijnwoude 
Provincie ZH 
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Auto     projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

AU 13 Ontsluitingsweg Bentwoud  

Ten behoeve van de 
hoofdontsluiting 
Bentwoud. Inclusief een 
halte voor de Interliner 

Opstellen definitief 
ontwerp. 

2010 2013 

Het Bentwoud wordt een grootschalig, aaneengesloten bos- en 
natuurgebied van 1300 hectare 

Momenteel wordt 
definitief ontwerp 
gemaakt 

Provincie ZH 
Rijnwoude 

AU 14 Maximabrug  

Oeververbinding over de 
Oude Rijn ter hoogte van 
de Leidse Schouw 
Alphen West - Rijnwoude 
Oost 

Bestemmingsplan-
wijziging.  Er is nog 
sprake van twee 
alternatieve 
locaties 
 

2011 2015 

De brug krijgt vier rijstroken met voorzieningen voor fietsers en 
voetgangers. Relatie met de Oude Rijnzone. 

Plan MER en 
voorontwerp 
opgestart 

Provincie ZH 
Alphen a/d Rijn 
Rijnwoude 

AU 15 Bodegravenboog  

Directe verbinding 
tussen de N11 en A12 in 
westelijke richting 
inclusief rotonde en 
halte voor Interliner 

Korte termijn 
maatregelen: 
Bypass bij afrit N11 
Bodegraven en 
aanpassing van de 
Fortuijnrotonde 
 

2013 2015 

Met de Bodegravenboog kan het doorgaande verkeer voor een groot 
deel van de N207 afgeleid worden. 

Voorlopig ontwerp Provincie ZH 
RWS ISMH 

AU 16 N207 Noord  

Capaciteitsvergroting 
van de weg, naar 2x2 

Alphen - Kruisweg 
2x2 
Bestuurlijk akkoord 
over ongelijk-
vloerse kruising 
Leimuiden 

2011 2015 

Inclusief aandacht voor de toevoerwegen 
 

Besluit Alphen - 
Kruisweg genomen 

Provincie ZH, 
Alphen a/d Rijn 
Kaag en Braassem 

AU 17 Noordelijke randweg Voorhout  

Randweg om Voorhout 
als verbinding tussen de 
N444 en de N450 

Ontwerp. Afronden 
RO procedure en 
overeenkomst met 
ontwikkelaar 
 

2012 e.v. 

Naast de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Hooghkamer is het doel om 
delen van de N443 te ontlasten 

Het ontwerp moet 
nog door de 
provincie worden 
vastgesteld 

Teylingen 
Noordwijk 
Noordwijkerhout 
Provincie ZH 

AU 18 Route Zuid-Kennemerland  

Aanleg verbinding, 
ontlasten wegennet en 
lokale kernen in het 
middengebied van de 
Duin- en Bollenstreek en 
Zuid Kennemerland 
 

Start planstudie 2011 2013 

Noodzakelijk vanwege grootschalige woningbouw (onder andere in 
Hoofddorp, Nieuw Vennep, Lisserbroek, Hillegom). Ook van belang voor 
Greenports Bollenstreek en Aalsmeer. 

Verkenning 
afgerond, 
onderzoek 
tracévarianten 

Provincie ZH 
Provincie NH 
Haarlemmermeer 
SRA RWS Holland 
Rijnland Hillegom 
Noordwijkerhout 
Kennemerland 
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Auto     projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

AU 19 Aanpassing aansluiting Postviaduct, afrit 6 A44  

Herinrichting van de 
aansluiting A44, N444 
 

Realisatie 2012 2014 

Oplossen van files op en rond de A44 die hier dagelijks ontstaan. Vooral 
de afrit vanuit de richting Amsterdam levert grote hinder op 

Verleggen van 
kabels en leidingen 

RWS Provincie ZH 
Teylingen 
Oegstgeest Akzo 

AU 20 Noordelijke randweg Katwijk en Rijnsburg in  
            relatie tot oplossing afritten A44 

 

Randweg tussen N206 
en A44 (nieuwe 
aantakking) 

Verkenningenfase. 
In 2012 wordt 
besloten of 
planstudie wordt 
gestart. 
 

2011 2014 

Verbeteren van de ontsluiting van diverse woon en werklocaties in 
Katwijk en in buurgemeenten 

Uit berekeningen 
volgens model blijkt 
gunstige invloed op 
meerdere 
knelpunten 

Holland Rijnland 
Katwijk Noordwijk 
Oegstgeest 
Teylingen 
Provincie ZH 
RWS, Flora 
Holland 

AU 21 Knooppunt Nagelbrug  

Vervanging Nagelbrug 
en reconstructie kruising 
 
 

Realisatie/ontwerp 2011 2014 

Het knelpunt Nagelbrug heeft hoge verkeersintensiteiten en daarnaast 
speelt de verkeersveiligheid een rol 

Definitief Ontwerp Provincie ZH 
Teylingen 

AU 22 Knooppunt Piet Gijzenbrug  

Vervanging brug Verkenning is 
afgerond. Haal-
baarheidsstudie; 
voorkeursvariant 
aangewezen. Groot 
onderhoud N443 
en brug. 

2011 2012 

Naast de knelpunten voor het verkeer kan in de toekomst de geplande 
verhoging van de treinfrequentie met de komst van StedenbaanPlus een 
rol gaan spelen 

Uitvoering korte 
termijn maat-
regelen 2012; 
studie haalbaarheid 
van lange termijn 
maatregelen 2011 

Provincie ZH 
Noordwijkerhout 
Teylingen 

AU 23 Verbeteren doorstroming N207 en kruispunt  
           N207/N208 

 

Optimaliseren VRI; extra 
rijstrook tussen brug 
Ringvaart en kruising; 
verdubbeling 
wegcapaciteit brug 
 

Trajectstudie 2011 2014 

Een gedeelte van het traject N207/N208 – N207/N205 ligt binnen de 
gemeente Haarlemmermeer 

Onderhoud staat 
gepland voor 2014 

Provincie ZH 
Provincie NH 
Hillegom  
Lisse 

AU 24 Herinrichting N208  

Optimalisatie 
verkeerssituatie mede in 
relatie tot maatregelen-
pakket middengebied 
Greenport Duin- en 
Bollenstreek 
 

Definitief Ontwerp 2011 2013 

Bevorderen doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op de N208 

Aanpak laatste deel 
werkzaamheden in 
2013 

Hillegom 
Provincie ZH 
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Auto     projecten eerste prioriteit / in uitvoering 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

AU 25 Verkeersafwikkeling rotondes Sassenheim/ N443  

Aanpassen rotondes in 
relatie doorstroming met 
rondweg Voorhout, N208 
en N443 

Trajectstudie N208 
in combinatie met 
onderhoud N443 

2013 2014 

Meerdere rotondes die de doorstroming op de N208 en N443 moeten 
bevorderen 

De trajectstudie 
N208 is gestart en 
wordt in 2012 
afgerond 

Teylingen  
Provincie ZH 

AU 26 Verkeersafwikkeling rotondes Noordwijk en  
           Noordwijkerhout en aansluiting Beeklaan op N206 

 

Aanpassen aansluiting 
inclusief rotondes 
Noordwijk; verbeteren 
doorstroming 

Studie 2015 e.v. 

De toekomstige wijk Offem-Zuid brengt de weg binnen de bebouwde 
kom. Deze wordt dan 50 km/uur en zal dienen als ontsluiting van de 
wijk 

Onderzoeksbudget 
in aanvraag 

Noordwijk 
Noordwijkerhout 
Provincie ZH 

 
Acht autoprojecten hebben op regionaal niveau niet de eerste prioriteit maar zijn in 
voorbereiding oftewel kandidaat bij een volgende actualisatie van het Uitvoeringsprogramma. 
Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan dit ook tussentijds plaatsvinden. 
AU27, de oeververbindingen Lisse en Hillegom – Haarlemmermeer en Lisse – Haarlemmer-
meer is onderdeel van het Programmaplan Ontsluiting Greenport Bollenstreek (zie boven). De 
projecten AU28 tot en met AU31 zijn onderdeel van het project N207 (eveneens aan de orde 
geweest in dit hoofdstuk). 
 
Tenslotte zijn er drie op zichzelf staande kandidaat-projecten. AU32, Kruising N11 - 
Burgemeester Smeetsweg (in het kader van de Oude Rijnzone) moet de doorstroming 
verbeteren en het bedrijventerrein Barre Polder beter ontsluiten. AU33 heeft als doel het 
verhogen van de capaciteit van de N446 en/of verhogen capaciteit Oude Spoorbaan met als 
doel een betere route van en naar de A4 om Leiderdorp heen. AU34 tenslotte betreft de N231 
Brug Vrouwenakker. Duurzame infrastructuur moet daar de glastuinbouw Nieuw Amstel Oost 
beter bereikbaar maken. Dit laatste project heeft een relatie met de Greenport Aalsmeer. 
 
 
 

Auto         projecten in voorbereiding / kandidaat bij actualisatie UVP 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

AU 27 Oeververbindingen Lisse en Hillegom –  
           Haarlemmermeer en Lisse - Haarlemmermeer 

 

Autoluw maken     p.m. p.m. 
Onderdeel van Programmaplan Ontsluiting Greenport Bollenstreek 

Planning is 
afhankelijk van 
invulling Westflank 
Haarlemmermeer  

Hillegom Lisse 
Haarlemmermeer 
Provincie NH  

AU 28  Westelijke Randweg ontsluiting Greenport 
            regio Boskoop (N11-A12) 

 

Aanpassing tracé en 
aanleg nieuwe 
infrastructuur  

Overleg met 
stakeholders over 
financiering van 
het tracé  

2011 e.v. 

Onderdeel van het project N207  

Plan-MER van 
zuidelijk gedeelte 
reeds gereed. Tracé 
definitief.  

Boskoop 
Rijnwoude 
Waddinxveen Rijk 
Provincie ZH 



 
 
 
 

    

Uitvoeringsprogramma RVVP  

 

    
Definitieve versie februari 2012   Pagina 35 van 48 

Auto         projecten in voorbereiding / kandidaat bij actualisatie UVP 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

AU 29 Kleine Alphense rondweg  

Verbinding Maximabrug - 
Burg Bruins Slotsingel  

Procedures starten 
voor 2015  

2011 e.v. 

Onderdeel van het project N207  

Verkenningsfase Alphen a/d Rijn 
Rijnwoude  

AU 30 Grote Alphense rondweg  

Met verbinding 
Maximabrug - N207 / 
N446 

Procedures starten 
voor 2015 

2011 e.v. 

Onderdeel van het project N207 

Verkenningsfase Alphen a/d Rijn 
Provincie ZH 
Rijnwoude 
Kaag en Braassem 

AU 31 Ongelijkvloerse kruising Hazerswoude Dorp N209  

Ongelijkvloerse kruising Starten planstudie 2015 e.v. 
Onderdeel van het project N207 

Te starten Provincie ZH 
Rijnwoude 

AU 32 Kruising N11 - Burgemeester Smeetsweg  

Oplossen verkeersinfarct 
en vergroten capaciteit 
voor bedrijventerrein 
Barre Polder 

Inbreng in 
bestuurlijk overleg 
MIRT 

2011 2015 

Project in het kader van de Oude Rijnzone 

Varianten studie 
gereed 

RWS  
Zoeterwoude 
Rijnwoude 

AU 33  Verhogen capaciteit N446 en/of verhogen 
            capaciteit Oude Spoorbaan 

 

Betere route van/naar 
A4 om Leiderdorp heen 

Onderzoek 
haalbaarheid 

2012 e.v. 

De N446 langs Leiderdorp kan beschouwd worden als de oostelijke 
randweg van de Leidse agglomeratie 

Te starten Leiderdorp 
Provincie ZH 
Leiden Kaag en 
Braassem 

AU 34 N231 Brug Vrouwenakker duurzame infrastructuur  

De ontwikkeling 
glastuinbouw Nieuw 
Amstel Oost vraagt om 
duurzame infrastructuur. 

Mogelijkheden voor 
een duurzame 
infrastructuur 

2012 2013 

Glastuinbouwgebied van circa 200 hectare 

Nadere studie met 
betrekking tot 
onderzoekfase 

Provincie ZH 
Provincie NH 
Nieuwkoop 
Uithoorn 
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Hoofdstuk 9 Goederenvervoer 
 
Veel projecten die vallen onder het thema auto (vorig hoofdstuk) zijn vanzelfsprekend ook 
gunstig voor de afwikkeling van het regionale goederenvervoer over de weg. Voorbeelden 
daarvan zijn de Rijnlandroute, de Noordelijke Ontsluiting Greenport en Afrit 6 op de A44. Een 
goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen is een belangrijk streven in het RVVP. Zeker 
voor een regio met zoveel Greenports speelt goederenvervoer een belangrijke rol in het 
verkeersbeleid. Ook de sector zelf moet een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door minder 
milieubelastende voertuigen, efficiënter transport door bundeling van goederenstromen en 
een hogere beladingsgraad. 
 
Doelstellingen Goederenvervoer  
Doelen De grote autoprojecten komen vanzelfsprekend ook ten goede aan het 

goederenvervoer en dragen bij aan de economische doelstellingen zoals betere 
bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Naast de bereikbaarheid gelden er voor 
goederenvervoer nog andere doelen, zoals verbetering van het leefklimaat en 
de luchtkwaliteit, beperking van de energievraag en grotere verkeersveiligheid. 

Meetbaarheid De ontwikkeling van de goederenmobiliteit is meetbaar. Voor het 
hoofdwegennet is er bijvoorbeeld Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling 
hoofdwegennet. De bereikbaarheidsdoelen van de regio zijn weliswaar 
toetsbaar maar voor het halen ervan bestaat een grote afhankelijkheid van het 
Rijk en de Provincie ZH als wegbeheerders. De afzonderlijke doelen van de 
projecten op het gebied van goederenvervoer in het UVP zijn toetsbaar. 

Draagvlak De efficiënte afhandeling van goederenstromen is essentieel voor het 
functioneren van de regionale economie. De komende jaren neemt het 
goederenvervoer verder toe. Het draagvlak voor de maatregelen is groot. 

Haalbaarheid Alle drie projecten goederenvervoer zijn reeds in gang gezet. De haalbaarheid is 
mede afhankelijk van de samenwerking met andere partijen en de inbreng van 
de sector zelf. 

Tijdpad De drie projecten hebben ieder een eigen tijdpad. Maar in tegenstelling tot de 
grote infrastructuurprojecten in het voorgaande hoofdstuk auto, zijn de 
maatregelen in de drie goederenprojecten relatief snel uit te voeren. 

 
In het kader van het Uitvoeringsprogramma zijn drie projecten op het gebied van 
goederenvervoer relevant. Ze zijn alle drie reeds in uitvoering. Het eerste project, stedelijke 
distributie (GV1), vloeit voort uit de aanbevelingen van de Commissie Lemstra (Nota 
Mobiliteit). Het gaat hierbij om de regionale afstemming van afspraken met betrekking tot 
stedelijke distributie. Die afspraken hebben als onderwerp de te hanteren venstertijden voor 
bevoorrading van winkels, de soort voertuigen en ontheffingen. Inmiddels is de inventarisatie 
in de regio gereed. Het blijkt dat de venstertijden in gemeenten die dergelijke tijden hanteren 
regionaal nauwelijks van elkaar afwijken. Sommige gemeenten stellen eisen aan de omvang 
of het gewicht van de vrachtwagens. Een tweede element dat naar voren kwam is het 
hanteren van verschillende soorten beweegbare afsluitingen. Wanneer hierdoor problemen 
voor het alarmverkeer ontstaan kan het project vervolg krijgen. 
 
Agrologistiek (GV2) betreft het ontwikkelen van slimme meer efficiënte logistieke concepten. 
Dat geldt voor de hele keten van tuinbouwkas tot winkelschap, waardoor de totale 
transportbehoefte vermindert en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Het bundelen 
van transport kan ervoor zorgen dat het aantal kilometers afneemt. Dikkere transportstromen 
maken het bovendien mogelijk om andere modaliteiten (schepen, treinen, lange zware 
vrachtauto’s) in te zetten zodat milieu en omgeving minder belast worden. Informatie- en 
communicatietechnologie maakt het mogelijk om distributiestromen beter te sturen en 
beheersen. 
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De provincie Zuid-Holland verbetert in samenwerking met Holland Rijnland op meerdere 
plaatsen in de regio de doorstroming van het vrachtvervoer door relatief snel realiseerbare 
maatregelen: het ‘Programma Kwaliteitsnet goederenvervoer’ (GV3). Voor Holland Rijnland 
zijn er maatregelen voor de goederenstromen rond Greenport Bollenstreek en Flora Holland. 
De diverse deelprojecten zijn opgesomd in het betreffende projectenblad in bijlage 4. 
Onderdeel van het project zijn ook proeven met medegebruik busbanen door vrachtwagens. 
Door gebruik te maken van de busbaan kunnen vrachtwagens beter doorrijden zodat ook het 
overige verkeer beter doorstroomt.  
 

Goederenvervoer     eerste prioriteit (in uitvoering) 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

GV 1 Stedelijke distributie  

Afspraken met partijen 
over beweegbare 
afsluitingen 

Mogelijk signaal 
van alarmverkeer 
afwachten. Daarna 
op inspelen. 

2011 e.v. 

Venstertijden komen voldoende overeen. Afspraken over beweegbare 
afsluitingen zodra dat relevant is. 

Venstertijden 
gemeenten 
matchen voldoende 
Signaal alarm-
verkeer wordt 
afgewacht. 

Leiden 
Gemeenten  

GV 2 Agrologistiek  

In samenwerking met 
Rijk, Provincie en 
bedrijven zoeken naar 
slimme oplossingen voor 
distributie van goederen. 

Inventarisatie 
knelpunten 

2011 e.v. 

Naast infrastructuur vooral innovatieve logistieke concepten ontwikkelen 
en in de praktijk realiseren. Inclusief bijvoorbeeld Lange Zware 
Vrachtwagens (LZV’s). 

Verbreding wegen 
in voorbereiding 
bestek, aanleg 
wegen in 
planvormingfase 

Provincie ZH 
Alphen a/d Rijn 
Boskoop 
Rijnwoude 

GV 3 Kwaliteitsnet goederenvervoer  

Structureren en 
facilliteren 
goederenstromen 
Greenport Bollenstreek 
waaronder Flora 
Rijnsburg 

Uitvoering 
deelprojecten 

2011 e.v. 

De deelprojecten zijn opgesomd in het projectblad (bijlage 4). Ook 
proeven met medegebruik busbanen. (N206 en N207) 

Provincie heeft 
actieplan voor de 
deelprojecten 

Provincie ZH 
Holland Rijnland 
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Hoofdstuk 10 Verkeersveiligheid 
 
In de afgelopen jaren is er veel bereikt op het gebied van verkeersveiligheid. Het aantal 
verkeersdoden vertoont al jaren een dalende trend. Een belangrijke bijdrage daaraan is 
geleverd door de maatregelen uit het programma Duurzaam Veilig, een uniforme 
verkeersveilige inrichting van verschillende wegcategorieën volgens richtlijnen van het CROW. 
Naast de inrichting van 30 km-gebieden en 60 km-wegen is er veel aandacht voor educatie 
(bijvoorbeeld school op Seef) en handhaving (snelheid, alcohol, valhelm, roodlicht, gordel). 
 
Het Rijk wil landelijk het aantal verkeersdoden terugbrengen tot maximaal 500 in 2020, zoals 
vermeld in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Maatregelen om dit doel te 
bereiken, met als prioriteiten een harde aanpak van veroorzakers van onveiligheid en meer 
bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, staan in het Actieprogramma 
Verkeersveiligheid 2011-2012. 
 
Doelstellingen Verkeersveiligheid  
Doelen De landelijke doelstelling was reductie tot minder dan 740 doden en 17.000 

ziekenhuisgewonden in het verkeer in 2010. In de praktijk waren er 640 
dodelijke slachtoffers, 15% minder dan de doelstelling.  
De landelijke doelstelling voor 2020 is minder dan 500 dodelijke slachtoffers in 
het verkeer per jaar. De regionale doelstellingen zijn daar van afgeleid:  
 
Wat betreft Duurzaam Veilig ingerichte infrastructuur is de regionale doelstelling 
conform de landelijke afspraken. Het doel van het Meerjarenplan 
Verkeersveiligheid is het verankeren van permanente verkeerseducatie voor alle 
leeftijden, waarbij het accent ligt op het behouden en stimuleren van het 
gewenst verkeersveilige gedrag. 

Meetbaarheid De kwantitatieve doelen zijn eenvoudig meetbaar en uit te drukken in dodelijke 
slachtoffers en ziekenhuisgewonden. Naast de kwantitatieve doelen zijn ook de 
procesdoelen meetbaar, bijvoorbeeld de aanpak van ongevallenconcentraties 
(VV1). Wat betreft het maatregelenpakket verkeersveiligheid (VV2) zijn 
procesdoelen meetbaar, bijvoorbeeld het aantal scholen dat structureel doet 
aan verkeerseducatie. 

Draagvlak Het draagvlak voor verkeersveiligheid is groot. 
Haalbaarheid De geschiedenis leert dat steeds scherpere doelstellingen op het gebied van 

verkeersveiligheid goed haalbaar blijken zijn. 
Tijdpad De aanpak van ongevallenconcentraties (project VV1) is een permanent proces 

op basis van een jaarlijks geactualiseerde kaart met verkeersongevallen-
concentraties (bijlage 6). Het Actieprogramma Verkeersveiligheid loopt van 
2011 – 2013. 

 
Door in beeld te brengen waar de meeste ongevallen plaatsvinden, kunnen de meest 
gevaarlijke plaatsen doelgericht aangepakt worden. Deze aanpak van verkeersongevallen-
concentraties (VV1) is feitelijk een permanent proces. Jaarlijks worden er gemiddeld twee tot 
drie locaties aangepakt. Het overzicht van verkeersongevallenconcentraties (provinciaal en 
gemeentelijk wegennet) wordt jaarlijks door Holland Rijnland geactualiseerd. (Bijlage 6) 
 
Daarnaast is er het maatregelpakket verkeersveiligheid (VV2). Daarin zijn diverse acties 
opgenomen op het gebied van voorlichting, educatie en handhaving voor verschillende 
doelgroepen. Gedeeltelijk wordt daarbij aangesloten op landelijke campagnes 
verkeersveiligheid. Tevens komen de financiële consequenties aan de orde met een 
meerjarenbegroting. Om de processen binnen Holland Rijnland te stroomlijnen voor alle 
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gemeenten (aansluiting van Rijnstreek) en tevens om in de pas te lopen met de overige 
regio’s binnen de provincie Zuid Holland, is er een Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-
2013 opgesteld voor geheel Holland Rijnland.   

 
Sinds 2010 is het Actieprogramma Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat een belangrijke basis voor de door de regio’s op te stellen meerjarenplannen. Het 
nieuwe meerjarenplan, dat betrekking heeft op de jaren 2011-2013, heet daarom: 
Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013 Holland Rijnland. 
 

Verkeersveiligheid     projecten eerste prioriteit (beide in uitvoering) 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

VV 1 Aanpak ongevallen concentraties  

Aanpak van 
ongevallenconcentraties 

Jaarlijks aanpak 
ongevallenconcentr
aties en 
subsidiering via 
BDU.  

2011 e.v. 

Jaarlijks worden er twee tot drie verkeersongevallenconcentraties 
aangepakt. Het overzicht van verkeersongevallenconcentraties 
(provinciaal en gemeentelijk wegennet) wordt jaarlijks door Holland 
Rijnland geactualiseerd.  

Loopt  Provincie ZH 
Holland Rijnland 
Gemeenten  

VV 2 Maatregelpakket verkeersveiligheid  

Uitgewerkt 
maatregelenpakket 
verkeersveiligheid: 
voorlichting, 
handhaving, educatie. 

Opstellen concreet 
maatregelenplan 
aan de hand van 
analyse ongevallen  

2011 2013 

Inclusief meerjarenbegroting en inclusief verkeersveiligheidsatlas.  

In uitvoering  Holland Rijnland 
ROV ZH 
Provincie ZH  
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Hoofdstuk 11 Milieu 
 
Sinds het vaststellen van het RVVP is de maatschappelijke aandacht voor de milieugevolgen 
van verkeer toegenomen, onder meer door de Europese normen op het gebied van fijnstof. Er 
is een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid autoverkeer (en vrachtverkeer), de mate 
van congestie en de milieubelasting in termen van geluid en luchtkwaliteit. 
 
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bevat een pakket maatregelen 
waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is 
rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de 
looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring 
plaats van het NSL door de Milieudienst West Holland. Daarin wordt de ontwikkeling van de 
luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten bijgehouden. 
Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. 
Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen 
extra maatregelen worden getroffen.  
 
Doelstellingen Milieu  
Doelen In het RVVP worden als uitvoeringsdoelstellingen genoemd: minder 

geluidshinder en uitstoot van vervuilende stoffen, zuinig ruimtegebruik en 
tegengaan van versnippering van het landschap. De nationale doelen voor 
schadelijke stoffen volgen uit de emissieregelgeving van de EU. 

Meetbaarheid Volgens de Nota Ruimte worden voor 2020 alle geluidsknelpunten boven de 
65dB(A) op rijkswegen aangepakt. Regionaal zijn de luchtkwaliteitseisen van 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van belang.  
Voor de meetbaarheid van verkeers- milieueffecten hanteert Holland Rijnland 
de Regionale Verkeer en Milieu Kaart (RVMK, project 40) 

Draagvlak Aangezien milieuaspecten een integraal onderdeel zijn van verkeer- en 
vervoerbeleid, is het draagvlak hoog, ook gezien de jurisprudentie die erover is 
opgebouwd. 

Haalbaarheid De haalbaarheid van de twee projecten (MI1 en MI2) op het gebied van milieu 
in het Uitvoeringsprogramma is hoog. Milieudoelstellingen zijn juridisch een 
absolute randvoorwaarde voor het realiseren van nieuwe infrastructuur, woon- 
en werklocaties of het aanpassen van bestaande infrastructuur.  

Tijdpad De Regionale Verkeer en Milieu Kaart (project MI2) betreft een doorlopend 
project als randvoorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen. Het 
Maatregelprogramma milieu wordt gefaseerd uitgevoerd. 

 
De Regionale Verkeer en Milieukaart (RVMK) (MI1) is een rekenmodel waarmee effecten van 
wijzigingen op het wegennet voor het milieu kunnen worden berekend. Maar ook de effecten 
van woningbouw, nieuwe bedrijventerreinen of uitbreiding van kantoorlocaties op de 
doorstroming op hoofd- en onderliggend wegennet worden inzichtelijk. Dit is onontbeerlijk 
voor een realistische afweging van ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor de 
verkeersafwikkeling. 
 
Terwijl de RVMK een rol speelt voor toekomstige ontwikkelingen heeft het andere 
milieuproject dat voortvloeit uit het RVVP te maken met het verbeteren van bestaande 
situaties. Het maatregelprogramma milieu (MI2) moet acties opleveren voor het verminderen 
van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Te denken valt aan maatregelen 
zoals geluidarm asfalt, verkeerscirculatiemaatregelen en voertuigeisen bij nieuwe openbaar 
vervoerconsessies. 
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Het maatregelprogramma milieu wordt (in samenwerking met gemeenten) uitgevoerd door de 
Milieudienst West-Holland. Holland Rijnland voert zelf geen milieutaken uit. Voorbeelden van 
regionale taken zijn het Meerjarenplan Milieucommunicatie en het Klimaatprogramma. 
Bij ruimtelijke projecten binnen Holland Rijnland, waarbij milieu een rol speelt, treedt de 
Milieudienst op als adviseur. Verder is er regelmatig overleg tussen Holland Rijnland en de 
Milieudienst over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ruimte en milieu. 
 

Milieu   projecten eerste prioriteit (beide in uitvoering) 
Omschrijving 
maatregel 

Eerstvolgende 
stap Start Gereed 

Stand van 
zaken 

Trekker en 
betrokkenen 

ML 1 Regionale Verkeer en Milieukaart  

Opstellen en actueel 
houden van regionaal 
rekenmodel. Gevolgen 
ruimtelijke 
ontwikkelingen voor 
verkeer en milieu.  

Uitbreiden met 
Rijnstreek en 
actualiseren voor 
heel Holland 
Rijnland  

2011 2012 

De RVMK bestaat uit twee afzonderlijke modellen, te weten het 
verkeersmodel en het milieumodel.  

Actualisatie is 
gestart.  

Holland Rijnland 
Gemeenten 
Milieudienst West-
Holland  

ML 2 Maatregelprogramma milieu RVVP 6.1   blz. 84 

Verminderen van 
geluidsoverlast en 
uitstoot van schadelijke 
stoffen  

Uitvoerings-
programma 
Duurzaamheids-
agenda 2011-2014  

2011 e.v. 

Kader voor het maatregelenprogramma is onder meer de aanpak in het 
kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). 

Baseren op RVMK 
Heeft grotendeels 
lokale component  

Milieudienst 
West-Holland 
Gemeenten  
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Bijlage 1 Lijst van afkortingen 
 
AROV  Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer 
BDU  Brede Doeluitkering 
BPM  Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen 
CAR  Coördinatie Alternatieve Routes 
CVV  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
DO  Definitief Ontwerp 
DRIP  Dynamisch Route Informatie Paneel 
DV  Duurzaam Veilig (onderdeel subsidieregeling BDU) 
DVM  Dynamisch Verkeers Management 
EMVI  Economisch Meest Voordelige Inschrijving 
FES  Fonds Economische Structuurversterking 
GOM  Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek 
ILG  Investeringsbudget Landelijk Gebied 
HOV  Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
HSA  High Speed Alliance 
LZV  Lange Zware Vrachtauto 
MER  Milieu Effect Rapportage 
MIRT  Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
MKBA  Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
MOM  Mobiliteit op Maat 
MRB  Motorrijtuigen Belasting 
NOG  Noordelijke Ontsluiting Greenport 
NRM   Nederlands Regionaal Model 
NS  Nederlandse Spoorwegen 
NSL  Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
OV  Openbaar Vervoer 
PCT  Pot- en Containerteelt Terrein 
PIP  Provinciaal Inpassingsplan 
PVVB  Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad 
PVVP  Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 
RD  Regio Desk (DVM) 
RGL  RijnGouwelijn 
RO  Ruimtelijke Ordening 
ROV ZH Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland 
RIF  Regionaal Investerings Fonds 
RSV  Regionale Structuurvisie 
RVMK  Regionale Verkeer en Milieukaart 
RVVP  Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 
RWO  Ringweg Oost (Leiden) 
RWS  Rijkswaterstaat 
SMASH  Structuurvisie Mainport Schiphol en Haarlemmermeer 
Swingh  Samen Werken in Groot Haaglanden 
UU  Uitvoerings Unit (DVM) 
UVP  Uitvoeringsprogramma 
VO  Voorlopig Ontwerp 
VRI  Verkeers Regel Installatie 
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 

    
Definitieve versie februari 2012   Pagina 43 van 48 



 
 
 
 

    

Uitvoeringsprogramma RVVP  

 

Bijlage 3  Projectenoverzicht met ureninzet 
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Bijlage 3  Personen / organisaties die bijdroegen 
 
 
 
 

De volgende personen / organisaties droegen actief bij 
aan de totstandkoming van dit Uitvoeringsprogramma: 

Organisatie Naam 
Gemeente Alphen a/d Rijn Michel Hagoort 
Gemeente Hillegom Max van Kelegom 
Gemeente Kaag en Braassem Rémon de Wagenaar 
Gemeente Katwijk Peter Verhoef 
Gemeente Leiden Manus Barten, Wieger Savenije, Benjamin Schaipp 
Gemeente Leiderdorp Denijs van Roijen 
Gemeente Lisse Raymond Huisman 
Gemeente Nieuwkoop Toeki Amesz, Edwin van Hofwegen 
Gemeente Noordwijk Linda van Ruiten, Daan Schrama 
Gemeente Noordwijkerhout Marcel Luijnenburg, Jac-Paul Spaas  
Gemeente Oegstgeest Alma de Jong 
Gemeente Rijnwoude Ricardo Heijne  
Gemeente Teylingen Gabriëlle Preenen 
Gemeente Voorschoten Thomas Looye 
Gemeente Zoeterwoude Nick Sukul 
Provincie Zuid-Holland Arne Heijman, Gijs Overbeek 
Holland Rijnland Iris de Bruyne-Schild, Erik Kiers, Claudia de Kort 
Prost Profiel Aad Prost 
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Bijlage 6   Kaarten verkeersongevallenconcentraties 
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