MOTIE – Consultatie BBG Waddinxveen
De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, in vergadering bijeen op woensdag 17 Februari
2021, sprekende over agendapunt 8, Memo Beter Bereikbaar Gouwe

Constaterende dat:


In Waddinxveen een consultatie BBG is geweest aansluitend aan de commissie vergadering
R+I van 9 december 2020 waarbij de fracties hun wensen kenbaar hebben gemaakt.

Overwegende dat:



Het van belang wordt gevonden om een uitspraak van de raad te hebben inzake het standpunt
van de raad van Waddinxveen;
Een heldere uitspraak van de gemeenteraad van Waddinxveen van belang is als inbreng voor
de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG);

Verzoekt het college:


De volgende onderwerpen in de BAG namens Waddinxveen in te brengen;



In Waddinxveen is er behoefte aan:
I.
Maatregel W9 (Bodegravenboog) hoge prioritering.
II.
Maatregel W24 (Nieuwe ontsluiting Reeuwijk dorp en enige oplossing om de
verkeersdrukte op de Brugweg tegen te gaan)
 Hierbij mitigerende maatregelen te treffen om sluipverkeer in het gebied te
voorkomen.
 Verbod toepassen voor vrachtverkeer op de Brugweg.
 Te zoeken naar oplossingen voor (mogelijke) nieuwe knelpunten die
voortkomen uit de gepresenteerde maatregel W24. Dit om de bereikbaarheid,
leefbaarheid en economie van bewoners en bedrijven aan de oostkant van de
Gouwe te waarborgen.
 In overleg Gemeente Reeuwijk-Bodegraven.
III.
Maatregel W25 (Coenecoop/Triangelpootje)
 Te zoeken naar oplossingen voor (mogelijke) nieuwe knelpunten die
voortkomen uit de gepresenteerde maatregel W25.
 Bij de uitwerking zorgdragen voor een verantwoorde integratie van deze weg
in de aan te leggen Vredenburghzone.

IV.

In de gemeenteraad zijn er zowel voor- als tegenstanders voor maatregel W20 als W22.
 Te zoeken naar oplossingen voor (mogelijke) verkeerstoename op
Waddinxveense wegen die voortkomen uit de gepresenteerde maatregel W20
of W22.
 Betrek de effecten en kosten (haalbaarheid) van een oeververbinding aan de
Noordkant van Boskoop bij de te nemen beslissing.
 Een oeververbinding door het Gouwebos blijft onbespreekbaar voor de
gemeenteraad van Waddinxveen.



Waddinxveen is tegen:
V.
Maatregel W21



Verzoek van Waddinxveen:
VI.
Zodra de verkeersintensiteit en veiligheid op de N207/Henegouwerweg het toelaat,
deze af te waarderen.
VII.
In de volgende stap ook een financiële onderbouwing te maken met de verdeelsleutel
voor de binnen BBG participerende overheden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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