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Netwerkanalyses
 

De Provincie Zuid-Holland voerde naar aanleiding van het actualiseren van haar 
Programma Mobiliteit en het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2017 (PZI, 
voorheen MPI/MPO), in 2015/2016 netwerkanalyses uit voor OV, fiets, weg en 
vaarweg. Kernpunten daarin zijn; 

•	 De analyses geven een onderbouwing van het Programma Mobiliteit en PZI, 
maar financiële ruimte is beperkt 

•	 De uitkomsten helpen om de ruimtelijk-economische ambitie van de provincie uit 
het coalitieakkoord (Slimmer, Schoner, Sterker) met de partners in Zuid-Holland 
waar te maken 

•	 Ze leggen accent op stedelijke netwerk 
–	 Rnet verder ontwikkelen, ketenmobiliteit 
–	 Vaarwegen Gouwe en Schie op orde brengen: aanpassen aan gebruik 
–	 Beter benutten van bestaande (weg)infrastructuur 
–	 Mainport en Greenports beter ontsluiten 
–	 Verbindingen van/naar de grote steden 
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Aandachtspunten: 

Holland rijnland; 
•	 Oost-west verbindingen tussen n206 en A44 
•	 N44 en N11 ontbreken in het overzicht van nieuwe 

knelpunten & ambities 
•	 afstemming met Noord-Holland en Utrecht nog niet 

opgepakt? 
•	 Landbouwverkeer 

De regio wil een knelpuntenanalyse gaan maken, vanuit 
een gedeelde visie. 
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Aandachtspunten; 

Provincie Zuid-Holland; 
•	 Duinpolderweg 
•	 HOV Noordwijk – Schiphol 
•	 Passage Leimuiden 
•	 Fiets; Hazerswoude Dorp en Sassenheim (waar 

provinciale weg het dorp doorsnijdt) 
•	 Snelfietsroutes van Leiden naar Alphen, Katwijk en 

Zoetermeer 
•	 Rijnlandroute (maar is al ‘zeker’ na besluit van RvS) 
•	 N207 corridor 
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Vervolgproces
 

•	 Holland Rijnland werkt aan regionale 
knelpuntenanalyse 

•	 Provincie brengt afwegingskaders in en denkt mee 
over de visie en knelpuntenanalyse 

Resultaten: 
•	 Knelpuntenanalyse van de regio Holland Rijnland 
•	 Gedeeld beeld ontwikkelen over knelpunten waar 

Provincie en regio belang bij hebben om samen aan 
te pakken. Lokale / regionale knelpunten pakt de 
regio zelf op. 
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Werkafspraken 

• Terugkoppelen in PVVB op 8 juli 
• Resultaten bespreken in volgend BO Holland Rijnland 
• Doorlooptijd? Pm 
• …  
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http://pzh.b3p.nl/viewer/app/netwerken 
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