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In Holland Rijnland werken samen: 
Alphen aan den Rijn, Hillegom, 

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop 
Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude. 

Contact: C. de Kort— 
Telefoon: (071) 523 90 70 
E-mail: cdkort(g)riollandri1nland.net 
Bijlage: 2 

Onderwerp: eerste partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 

Geachte raad, 

Met genoegen bied ik u de definitieve versie aan van de eerste partiële herziening Regionale 
Structuurvisie (RSV) 2020 Holland Rijnland. Dit document is op 28 maart 2012 door het 
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld. Bovendien treft u hierbij de Nota van 
Beantwoording en Wijzigingen Eerste partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020 
Holland Rijnland. Hierin staan de reacties op de concept-versie en de antwoorden daarop 
verwoord. 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in 2009 de Regionale Structuurvisie 2020 
Holland Rijnland vastgesteld van de toenmalige regiogemeenten. Op 1 april 2010 hebben de 
gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem (deel Jacobswoude), Nieuwkoop en 
Rijnwoude zich aangesloten bij Holland Rijnland. De RSV Holland Rijnland is hierop aangepast 
door middel van deze eerste partiële herziening. 

De RSV Holland Rijnland geeft aan waar de regiogemeenten samen naar toe willen. De RSV 
geeft een beeld van de regio in 2020 en van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die 
hiervoor nodig zijn. De visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige 
ontwikkeling van wonen, werken, recreatie en infrastructuur en intensief, meervoudig en 
duurzaam ruimtegebruik. 

De eerste partiële herziening RSV is in beperkte oplage gedrukt. Op www.hollandriinland.net 
vindt u de digitale versie van de RSV (pdf). Mocht u meerdere gedrukte exemplaren wensen 
te ontvangen van de RSV, dan kunt u dit aangeven bij Jeanette Smittenaar: 
ismittenaar(a)hollandriinland.net. 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland info@hollandrijnland.net 
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden www.hollandrijnland.net 
Postbus 558, 2300 AN Leiden BNG 28.51.13.992 
Telefoon (071) 523 90 90 
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact opnemen met Claudia de Kort via cdkort(S)hollandriinland.net of 071-5239070. 

Hoogachtend, 
de secretaris 
Holland RiinU 

R. ven Netten 

Bijlage: 
1. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 
2. Nota van Beantwoording en Wijzigingen Eerste partiële herziening Regionale 

Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 
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Nota van Beantwoording en Wijzigingen 
Eerste partiële herziening OV-visie Holland Rijnland 

1 Inleiding 

In deze Nota van Beantwoording en Wijziging zijn de zienswijzen en beschouwingen 
op de ontwerp eerste partiële herziening OV-visie Holland Rijnland "Schakels in het 
ZuidvleugelNet" samengevat en beantwoord door het Dagelijks Bestuur van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

De ontwerp eerste partiële herziening OV-visie is vastgesteld door het Dagelijks 
Bestuur en vrijgegeven voor de formele zienswijzenprocedure. De ontwerp eerste 
partiële herziening OV-visie Holland Rijnland heeft van 18 juli tot en met 9 oktober 
2011 ter inzage gelegen. 

De samenvatting van de zienswijzen en beschouwingen zijn in deze nota voorzien 
van een antwoord. Indien de zienswijze of beschouwing leidt tot aanpassing van de 
eerste partiële herziening OV-visie, is dat aangegeven. De aanpassingen zelf zijn 
beschreven in het laatste deel van deze nota: Wijzigingen op de ontwerp eerste 
partiële herziening OV-visie Holland Rijnland. 
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Nota van Beantwoording en Wijzigingen 
Eerste partiële herziening OV-visie Holland Rijnland 

2 Zienswijzen en beschouwingen: samenvattingen en 
reacties 

In dit hoofdstuk zijn de samenvattingen van de zienswijzen en beschouwingen opgenomen. 

2.1 Overheden 

2.1.1 Gemeente Leiden 
a. De gemeente Leiden ondersteunt de uitgangspunten die gekozen zijn bij de huidige 

partiële wijziging van de OV-visie. Ten aanzien van de RijnGouwelijn is het gewenst 
om een nieuwe wijziging in te zetten, zodra de provincie een besluit heeft genomen 
over het vervolg op de RijnGouwelijn. 

Antwoord: 
Uitgangspunt voor Holland Rijnland in de huidige herziening is bestaand beleid, ofwel de 
RijnGouwelijn (oost en west) met het tracé in Leiden via de Hooigracht / Lange Gracht. 
Consequenties door het mogelijk wijzigen van het tracé en modaliteit van de RijnGouwelijn is 
nog niet in deze herziening van de de OV-visie verwerkt omdat er nog geen nieuwe besluiten 
genomen zijn. Het al dan niet inzetten van een tweede partiële herziening met betrekking tot 
de RijnGouwelijn hangt mede af in hoeverre het vervolg op de RijnGouwelijn afwijkt van het 
huidige concept. Zodra de provincie een besluit heeft genomen over het vervolg op de 
RijnGouwelijn zal het Dagelijks Bestuur worden gevraagd te besluiten een tweede partiële 
herziening al dan niet in gang te zetten. 

2.1.2 Gemeente Zoeterwoude 
a. Prioriteiten op rijks- en provinciaal niveau zijn bijgesteld. Moeten de prioriteiten van 

de regio worden bijgesteld en moet er beter naar een fasering worden gekeken? 

Antwoord: 
De OV-visie Holland Rijnland wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin 
worden actuele ontwikkelingen verwerkt. Aan de hand van het (concept) 
uitvoeringsprogramma worden regionale OV-prioriteiten bepaald. 
Beschouwing leidt niet tot wijziging. 

b. Met een extra halte langs de N206 is de ontsluiting van Zoeterwoude-Dorp niet 
voldoende geregeld. 

Antwoord: 
De OV-visie Holland Rijnland is op dit aspect niet gewijzigd omdat Zoeterwoude-Dorp 
buiten de scope van deze herziening valt. Wel dient opgemerkt te worden dat bij het 
realiseren van een extra halte langs de N206 extra voorzieningen nodig zijn; dit is dan 
ook een punt van aandacht voor het uitvoeringsprogramma. Belangrijk is dat deze haltes 
voorzien worden van voldoende en goede fietsenstallingen en dat de N206 ter plaatse 
veilig overgestoken kan worden. Door het toevoegen van een extra halte langs de N206 is 
Zoeterwoude-Dorp beter aangesloten op buslijn 206. 
Beschouwing leidt tot wijziging. 
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Eerste partiële herziening OV-visie Holland Rijnland 

c. De eerste twee alinea's van pagina 58 van de OV-visie (2009) zijn weggevallen 

Antwoord: 
De door u genoemde alinea's zijn in de herziening vervallen en vervangen door de 
zinsnede 'De lijn 186/187 zorgt voor een oppervlakteontsluiting in deze wijken'. De reden 
daarvoor is gelegen in het feit dat de lijnen richting de Rijnstreek verder zijn uitgewerkt. 
Bovendien is de voormalige stadslijn 28 in 2011 vervallen en onderdeel geworden van de 
streeklijnen 186 en 187. In de herziening is gekozen voor de bovengenoemde beknopte 
samenvatting. Om meer recht te doen aan de achterliggende argumentatie zullen de twee 
alinea's in een gewijzigde versie worden hersteld. 
Beschouwing leidt tot wijziging. 

d. Op pagina 36 eindigt lijn 169 in Hazerswoude in plaats van Leiden. 

Antwoord: 
In de OV-visie werd voor de corridor Leiden - Alphen aan den Rijn - Gouda een 
denkrichting aangegeven voor niveau 3 van het netwerk. Onderaan pagina 35 van de 
vastgestelde OV-visie is aangegeven dat het voor de hand ligt om lijn 169, 186 en/of 187 
in te korten. Ook wordt een koppeling voorgesteld van de streeklijnen met de voormalige 
stadslijn 28 via Meerburg naar Leiden Centraal. Conform deze denkrichtingen is de schets 
voor het niveau 3 netwerk in de l e partiële herziening verder uitgewerkt en wordt 
voorzien in een oppervlakteontsluiting voor alle wijken en kernen die verder van de 
Rijngouwelijn gelegen zijn. 
Beschouwing leidt niet tot wijziging. 

e. Op pagina 37 worden de wijken Roombeek en Meerbeek genoemd. Dit moet zijn 
Roomburg en Meerburg. 

Antwoord: 
Deze fouten worden gecorrigeerd. 
Beschouwing leidt tot wijziging. 

f. Het hoofdlijnennet kan niet bestaan zonder de aanvoer van het onderliggende net. In 
het openbaar vervoer van Holland Rijnland zijn niet alleen de (corridors tussen) de 
grote steden van belang maar gaat het ook om de leefbaarheid van bereikbaarheid 
van de kleinere kernen. 

Antwoord: 
Een groot deel van de kernen in Holland Rijnland wordt bediend met een HOV- of HR-
verbinding. Voor de overige kernen en wijken die ver van de hoogwaardige verbindingen 
zijn gelegen is een niveau 3 of 4 verbinding beschreven. Door lijnen te bundelen op 
hoofdassen en de doorstroming te verbeteren reizen de meeste reizigers sneller en 
frequenter van deur tot deur. Belangrijk aspect is de aansluiting tussen het onderliggende 
net en het hoogwaardige net. Omdat de afstand van en naar de halte kan toenemen is het 
bovendien belangrijk om te zorgen voor goede fiets- en P+R voorzieningen bij de haltes. 
Beschouwing leidt niet tot wijziging. 
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3 Wijzigingen op de ontwerp eerste partiële 
herziening OV-visie 

3.1 Wijzigingen tekst ontwerp eerste partiële herziening OV-visie 

Pagina 37 
'de wijken Roombeek, Meerbeek, 

wordt vervangen door: 
'de wijken Roomburg, Meerburg, 

Pagina 43 
'Door het toevoegen van een extra halte langs de IN206 ter hoogte van de Carpoolplaats is de 
gehele kern Zoeterwoude-Dorp ontsloten.' 

Wordt vervangen door: 
'Door het toevoegen van een extra halte langs de N206 ter hoogte van de Carpoolplaats is 
Zoeterwoude-Dorp beter aangesloten op deze lijn.' 

Pagina 65 
De paragraaf'Zoeterwoude-Rijndijk / Leiden Roomburg en Meerburg' wordt als volgt 
herschreven: 

Zoeterwoude-Rijndijk wordt ontsloten door de RijnGouwelijn-Oost. De RijnGouwelijn heeft een 
halte ter hoogte van de Burgemeester Smeetsweg (Heineken fabriek) en ter hoogte van de 
nieuwbouwlocatie Meerburg. Bij de laatste halte zal tevens een P+R voorziening worden 
ingericht. 

De Leidse wijken Roomburg en Meerburg liggen deels buiten het bereik van de RijnGouwelijn. 
Deze wijken worden momenteel ontsloten door onsluitende buslijnen. Lijn 186 en 187 zullen 
samen tweemaal per uur volgens de huidige route naar Leiden Centraal blijven rijden. 

Momenteel rijden drie streeklijnen via de Hoge Rijndijk naar Leiden (zie ook paragraaf 
5.3,corridor Leiden - Alphen aan den Rijn - Gouda). Met de komst van de RijnGouwelijn 
zullen deze lijnen veel van hun vervoerwaarde verliezen. De Hoge Rijndijk ligt op enige 
afstand van de RijnGouwelijn en een betere ontsluiting is daarom wenselijk. Het ligt voor de 
hand om een ontsluiting van de Hoge Rijndijk als onderdeel van lijn 186 en 187 via Meerburg 
uit te voeren. 

Pagina 92 
a. 'Alkemadeweg' wordt vervangen door 'Alkemadelaan'. 

b. 'Ringvaart in Roelofarendsveen' wordt vervangen door 'Ringvaart in Oude Wetering'. 

Pagina 93 
'ringvaart bij Roelofarendsveen' wordt vervangen door'ringvaart bij Oude Wetering'. 
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3.2 Wijzigingen kaarten ontwerp eerste partiële herziening OV-visie 

3.2.1 Wijzigingen 'metrokaart' concept OV-visie 
a. Toevoegen 'spoorboog' van Den Haag Laan van NOI naar Den Haag Centraal 
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