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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De doorstroming en veiligheid op de
A12 en de A20 ter hoogte van het
Gouweaquaduct (knooppunt Gouwe A12/
A20) dient te worden verbeterd. Daarnaast zal
in het kader van het project ‘Zuidplaspolder’
het gebied westelijk van dit knooppunt
integraal worden ontwikkeld. De in samenwerking met het rijk opgestelde verkenning
heeft uitgewezen dat de Parallelstructuur
Gouweknoop hiervoor een goede oplossing
is. Hiermee wordt enerzijds de Zuidplaspolder
ontsloten en anderzijds het knelpunt op het
hoofdwegennet verminderd en een veiligere
situatie gerealiseerd voor met name het
verkeer uit Den Haag dat zich richting Gouda
begeeft (vice versa).
Oplossing
Het project bestaat uit 3 onderdelen:
1. 	het realiseren van een Parallelstructuur op
niveau van onderliggend wegennet langs
de A12 nabij het knooppunt Gouwe;
2. 	het realiseren van een nieuwe 2x2-weg
verbinding op niveau van onderliggend
wegennet tussen het knooppunt
Moordrecht/A20 en de A12 nabij
Waddinxveen (‘OWN-Moordrechtboog’);
3. 	het realiseren van een nieuwe wegverbinding op niveau van onderliggend wegennet
van Waddinxveen richting Bleiswijk,
grotendeels parallel aan de A12 (‘Verlengde
Veilingroute’).

Planning
Projectbesluit: 2010
Start realisatie: 2011/2012
Oplevering: 2015
Financiën De taakstellende rijksbijdrage is
€ 104 mln.
Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg
MIRT voorjaar 2008 is afgesproken een
planstudie voor de Parallelstructuur
Gouweknoop te starten. Afgesproken is een
50%-50% financiering door regio en rijk, met
een maximum rijksbijdrage van € 100 mln.
Provincie Zuid-Holland voert de planstudie uit
die moet leiden tot een uitvoeringsconvenant.
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010
is afgesproken dat de bijdragen van de regio
en VenW in gelijke mate worden geïndexeerd.
Verder heeft de provincie haar bijdrage
verhoogd met € 55 mln. VenW verhoogt de
bijdrage met € 1 mln ten behoeve van de
meerkosten van de ruimere Moordrechtboog
in verband met de ruimtereservering voor een
eventuele spoorverbreding Den
Haag-Utrecht.

2009: in het bestuurlijk overleg MIRT
voorjaar 2008 is afgesproken een
planstudie voor de Parallelstructuur
Gouweknoop te starten. Afgesproken is
een 50%-50% financiering door regio en
rijk, met een maximum rijksbijdrage van
€ 100 mln.
2010: besluitvorming in het FES-kader is
afgerond. De middelen worden overgeboekt naar de begroting van VenW.
2011: op basis van bestuurlijk overleg van
voorjaar 2010 zijn de bijdragen van de
provincie Zuid-Holland en VenW
verhoogd.

Uitvoering De provincie Zuid-Holland is
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
project.
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