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Geachte mevrouw Verhoef,

Op 9 november 2021 heeft u raadsvragen ingediend over N209. Met deze brief geven wij u antwoord op uw
vragen.
Vraag 1
Is er bij de aanpak van de knelpunten met betrekking tot de N209 sprake van een integrale aanpak
bijvoorbeeld via een gemeentelijke projectorganisatie of via intern periodiek overleg?
Zo ja, hoe ziet deze integrale aanpak er precies uit? Komt hierin de voortgang van de oplossingen voor álle
knelpunten steeds weer aan de orde?
Zo neen, waarom niet?
Antwoord 1
Provincie Zuid-Holland en gemeente Lansingerland voeren overleg op projectbasis.
S Realisatie geluidschermen
S Modelonderzoeken verkeerseffecten A16 Rotterdam
S Verbeteringen aan kruising N209 Z Klappolder
S Verkeersveiligheid en doorstroming op de N209
S Fietsveiligheid op fietspaden rond de N209
S Ontsluiting van woningbouw Bleiswijk op de provinciale weg
S Afstemming werkzaamheden
Er is nog geen integrale verbinding tussen de projecten. Vanuit Lansingerland is dit wel de wens, en daarop
zetten wij ook stappen.
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Vraag 2
Is er in het contact met de provincie sprake van gestructureerd overleg over de N209, bijvoorbeeld via
periodiek overleg of een andere vorm van geregelde afstemming?
Zo ja, hoe vaak vindt dit periodiek overleg/afstemming plaats?
Zo neen, waarom niet?
Antwoord 2
Zie antwoord 1. De genoemde projecten kennen een geregelde overlegstructuur.
Vraag 3
Is er sprake van gestructureerd periodiek overleg over de knelpunten met betrekking tot de N209 tussen de
verantwoordelijke gedeputeerde en de verantwoordelijke wethouder?
Zo ja, hoe frequent?
Zo neen? Waarom niet?
Antwoord 3
De bestuurders spreken elkaar niet structureel over de N209. Wel is er bij gelegenheid contact. Op
21 januari 2022 staat een werkbezoek gepland van gedeputeerde Zevenbergen aan de N209. Daarbij pleit
Lansingerland voor een integrale aanpak van alle opgaven op en rond de N209. De samenhang tussen de
diverse opgaven vraagt daar om. Eerder dit jaar informeerden wij u met brief U21.02895 over onze lobbyinsteek voor een betere en prettige N209.
Vraag 4
Is er sprake van periodiek tussen de gemeente met het overleg met het Bewonerscomité N209?
Zo ja, hoe frequent?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4
Er is sprake van geregeld overleg met het Bewonerscomité N209 door zowel gemeente als provincie.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Esther Boonstra
plv. Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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