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Bijlagen

Onderwerp

Aanvullende opmerking inzake Artikel 3.1.1 Bro;
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan
"Oostkanaalweg 49A"
Geacht college,

Ten aanzien van het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan heb ik nog een aanvullende
opmerking. Ik verzoek u deze opmerking mee te nemen bij de verdere procedure van het
bestemmingsplan.
Infrastructuur
De ontwikkeling van het woongebied maakt een nieuwe aansluiting op de provinciale weg N460
noodzakelijk. U heeft er voor gekozen om van een bestaande uitrit van het kassencomplex een
volledige aansluiting (met uitbuiging van het fietspad en aanleg van linksafvak) te maken.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

Ons beleid is er evenwel op gericht om geen extra aansluitingen op de provinciale weg te

2596 A W Den Haag

maken, in verband met doorstroming en verkeersveiligheid. Een aansluiting van een

Trams 8 en 9 en bussen

woongebied kent nu eenmaal meer en andere verkeersbewegingen dan een uitrit van een

18, 22, 65 stoppen

kassenbedrijf. In dit kader is met u gesproken over afsluiting van een bestaande aansluiting,

dichtbij het

de Beatrixstraat. Hieraan gekoppeld zijn de verplaatsing van 2 bushaltes en de verplaatsing

provinciehuis. Vanaf

van de komgrens naar de aansluiting van het woongebied Oostkanaalweg 49. Met name de

station Den Haag C S is
het tien minuten lopen.

afsluiting van de Beatrixstraat is hierin essentieel.

De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

In het bestemmingsplan is in de toelichting echter niets opgenomen met betrekking tot deze
maatregelen. Ook op andere wijze zijn er nog geen schriftelijke afspraken gemaakt over de
te nemen maatregelen. Ik ga er van uit dat u op korte termijn in overleg treedt met onze
Dienst Beheer Infrastructuur en dat de resultaten van dit overleg worden verwerkt in de
toelichting van het bestemmingsplan.
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Conclusie
Het plan houdt op bovengenoemde punten onvoldoende rekening met het provinciaal belang.
Ik verzoek u daarom het plan aan te passen.
Dit is een gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie.

Hoogachtend,
de directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit,
voor deze,
L.M.M. van Herpt
waarnemend hoofd bureau Ontwikkeling en Realisatie
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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