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Amendement:
Titel Amendement

:

Plangebied Duinpolderweg

PS

:

12 oktober 2016

Voordrachtnummer

:

6932

Onderwerp

:

Plan MER Duinpolderweg

Datum

Provinciale Staten van Zuid. Holland in vergadering bijeen ter behandeling van
bovenvermeld onderwerp

;

Besluiten:
Het bij voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wljzigen;

2.Hetplangebied van de Plan MER uit de door Provinciale Staten vanZuid-Holland eerder
vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt zodanigvemrimd dat de
infrastructuurmaatregelen van alle onderzochte alternatieven daar binnen vallen.

Toelichting:
De altematieven zullen in de MER Duinpolderweg worden getoetst of ze aande
randvoorwaarden voldoen, waaronder het plangebied. Dit plangebied is in de NRD op pagina
5 begrensd tot het gebied tussen Bennebroek en Hillegom. De door de Brede Adviesgroep
ingebrachte nieuwe altematieven liggen grotendeels buiten dit plangebied van de NRD.
Zonder vemriming van het plangebied zouden deze altematieven in feite geen kans maken
omdat zij om formele gronden bij voorbaat zouden afuallen. Om alle alternatieven een
gelijkwaardige kans te geven is het van cruciaal belang dat Provinciale Staten vanZuidHolland ook het toetsingskader van het plangebied volgens de NRD toetsingskaders
aanpassen conform het advies van de Brede Adviesgroep Duinpolderweg.

In de toelichting bij het besluit werd al aangegeven dat het plangebied met dit besluit wordt
vemrimd, met dit amendement wordt dit ook expliciet in het besluit opgenomen en worden
misverstanden voorkomen.
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