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CONCEPT 
 
Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland       
p/a Provincie Noord-Holland 
t.a.v. Mw. R. Luchtenburg 

Postbus 3007 
2001 DA  Haarlem 
 
 
Uw kenmerk:   1030959/zienswijze planstudie 

Ons kenmerk:   
Verzenddatum:   

Onderwerp:  Zienswijze gemeente Hillegom inzake Duinpolderweg 
Behandelaar:  mw. S. Eringa 
 
 
Geacht college, 

 

Op 19 december 2017 heeft u een besluit genomen over een voorgenomen 

voorkeursalternatief Duinpolderweg ‘Zuid’, dat gebaseerd is op een samenstel van 

verbindingen. Als gemeenteraad van Hillegom zijn wij verbijsterd over uw 

voorgenomen voorkeursalternatief (hierna te noemen VKA).  

Met deze zienswijze willen wij bereiken, dat u uw keuze heroverweegt en alsnog 

kiest voor het in onze optiek inhoudelijk betere voorkeursalternatief ‘Midden’ van de 

projectorganisatie.  

 

Proces 

 

Wij hebben gedurende de onderzoeksperiode constructief meegewerkt en 

betrokkenheid getoond in het proces om te komen tot een voorgenomen besluit. 

Wij betreuren het dat u het eensgezinde advies van zowel Holland Rijnland als de 

afzonderlijke Bollenstreekgemeenten, zoals dat uitgebracht is in de stuurgroep, 

minder zwaar heeft gewogen dan het verdeelde advies van de adviesgroep.  

Overigens zijn wij van mening, dat de adviesgroep op een goede wijze in het proces 

is betrokken. De ingebrachte varianten zijn op een juiste manier meegenomen in 

de MER. Hiermee is gehoor gegeven aan het betrekken van maatschappelijke 

organisaties bij het proces.  

 

Betoog 

 

Informatieavond raad 

De termijn van zes weken was erg kort om inwoners en ondernemers te raadplegen 

over dit VKA. Wij hebben met een werkgroep van de gemeenteraad uitvoerig 

stilgestaan bij de gevolgen voor Hillegom.  

Op maandag 5 februari 2018 hebben wij voor onze inwoners en ondernemers een 

informatieavond georganiseerd, waarbij zij hun standpunten aan de raad kenbaar 

konden maken. Hiervan is door velen gebruik van gemaakt. 

 

 

GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252 

Postbus 32,2180 AA Hillegom E info@hillegom.nl 

Post Hil legom I www.hillegom.nl 

   



2 
 

Afweging 

Allereerst onderschrijven wij nut en noodzaak van infrastructurele maatregelen om 

de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid aan te pakken in de Duin- en 

Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Nut en noodzaak worden 

zowel door de stuurgroep als de adviesgroep onderschreven. 

 

Beide provincies geven aan, dat beide samengestelde alternatieven ‘Zuid’ en 

‘Midden’ het gevraagde oplossende vermogen zouden kunnen bieden. 

Wij hebben nader ingezoomd op de gevoeligheidsanalyses van beide 

voorkeursvarianten ‘Zuid’ tot de N208 van de adviesgroep en de voorkeursvariant 

‘Midden’ tot de N208 van de projectorganisatie, alsmede op het alternatief NOG 

Beter 2.0 (Haarlemmermeer-Weerlaan). 

 

Voorkeursvariant ‘Zuid’ 

Het VKA ‘Zuid’ voldoet aan het verbeteren van de bereikbaarheid, maar is voor ons 

niet acceptabel, omdat deze variant dwars door Hillegom loopt en zeer ingrijpende 

gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers en het recreatie- en natuurgebied 

Vosse- en Weerlanerpolder.  

 

Alternatief NOG Beter 2.0 

Waar dat mogelijk was, hebben wij alternatief NOG Beter 2.0 vergeleken met beide 

samengestelde voorkeursvarianten. Hieruit blijkt, dat de alternatieven ‘Midden’ en 

‘Zuid’ beter scoren op de bereikbaarheidseffecten, robuustheid en leefbaarheid dan 

het alternatief NOG Beter 2.0. Met name de gevolgen voor de leefbaarheid in 

termen van luchtkwaliteit, geluid en gezondheid bij een doorgetrokken Weerlaan 

zijn slechter dan bij de alternatieven ‘Midden’ en ‘Zuid’. Dit omdat deze variant 

tussen/tegen de bestaande en de geplande bebouwing ligt. Nadeel van dit 

alternatief is ook dat (regionaal) doorgaand en lokaal verkeer op de Weerlaan 

samenkomen. 

 

Voorkeursvariant ‘Midden’ 

De voorkeursvariant ‘Midden’ scoort het beste op bereikbaarheid, leefbaarheid, 

natuur en kosten. Wel is er een schaduwkant omdat een klein deel van de 

Oosteinderpolder wordt aangetast. De hinder voor de omgeving kan worden 

beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. 

Het VKA ‘Zuid’ en alternatief NOG Beter 2.0 scoren vooral negatief op leefbaarheid 

in termen van lucht, geluid en gezondheid.  

 

Om die reden pleiten wij ervoor om te kiezen om een nieuwe wegverbinding aan te 

leggen volgens alternatief ‘Midden’ van de projectorganisatie.  

 

 

Argumentatie  

 

Draagvlak 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 23 januari 2018 in Leeuwenhorst en de 

informatiebijeenkomst van de gemeenteraad in Hillegom op 5 februari 2018 is ons 

gebleken, dat er bij onze inwoners en ondernemers in Hillegom weinig tot geen 

draagvlak is voor uw voorgenomen VKA ‘Zuid’. 
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De overige 13 gemeenten binnen Holland Rijnland zijn eveneens geen voorstander 

van de VKA ‘Zuid’. De gemeente Haarlemmermeer heeft wel voorkeur voor het VKA 

‘Zuid’, maar heeft in haar zienswijze aangegeven, dat voorkeursvariant ‘Midden’ 

ook het gevraagde oplossende vermogen zou kunnen bieden. 

  

Aantasting leefbaarheid 

Het voorgenomen VKA loopt dwars door Hillegom en heeft negatieve effecten voor 

de leefbaarheid voor bewoners in ons dorp in termen van lucht, geluid en 

gezondheid. 

Alternatief ‘Midden’ (het alternatief van de projectorganisatie) scoort beter op het 

gebied van leefbaarheid. Daarnaast is dit alternatief veel goedkoper dan het 

voorlopige VKA. De ligging van alternatief ‘Midden’ is ongeveer in het midden 

tussen Hillegom en Bennebroek. De belasting van onze dorpskern in termen van 

lucht, geluid en gezondheid is daardoor aanzienlijk minder.  

 

Woningbouwontwikkeling 

In Hillegom is daarnaast bij het alternatief ‘Zuid’ met een verbinding naar de 

Weerlaan sprake van een groot negatief effect voor de woningbouwontwikkeling 

Vossepolder en voor de woningbouwlocatie Hillegom Noord.  

In de praktijk betekent dit, dat zeker 90 geplande woningen niet gebouwd kunnen 

worden en er een exploitatieverlies zal optreden van vele miljoenen. Deze kosten 

zijn nog niet meegenomen in de MKBA. 

 

Vosse- en Weerlanerpolder 

Wanneer voor het voorgenomen VKA gekozen wordt, dan heeft dit voor het natuur- 

en recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder (uniek weidevogelgebied) ernstige 

gevolgen. 

De Vosse- en Weerlanerpolder is in 2014 door de Provincies Noord- en Zuid-

Holland, Holland Rijnland en de gemeente Hillegom ingericht als natuur- en 

recreatiegebied. Per 1 januari 2015 is dit gebied in beheer bij de “Stichting Het 

Zuid-Hollands Landschap”. Wij hebben hiervoor Europese subsidies ontvangen met 

een instandhoudingsverplichting. 

Bij een doorsnijding van dit gebied met het voorlopige VKA worden de Vosse- en 

Weerlanerpolder en de toegang daartoe onherstelbaar aangetast.  

 

Het alternatief ‘Zuid’ is eveneens in strijd met uw uitgangspunt “ruimtelijke 

kwaliteit te borgen door de Duinpolderweg of andere verbindingswegen in te passen 

in het landschap. Dit door het tracé aan te laten aansluiten bij bestaande 

structuren/lijnen in het landschap”. Dit lichten wij als volgt toe. Met alternatief 

‘Zuid’ zal de doorsnijding van kavels veel minder gunstig zijn, waardoor 

landschappelijke waarden veel meer worden aangetast, dan bij alternatief ‘Midden’.  

Ook de impact van het VKA aan de overkant van de Ringvaart in de gemeente 

Haarlemmermeer op het landschap, recreatiegebieden, ecologie, bestaande 

structuren en haar inwoners is fors. 

 

Bedrijventerrein Horst ten Daal 

Met het nu voorliggende VKA zal bovendien bedrijventerrein Horst ten Daal aan de 

noordkant van Hillegom worden doorsneden, waardoor de gevestigde bedrijven 

geamoveerd en verplaatst moeten worden en er een ingrijpende herstructurering 
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plaats moet vinden, wat hoge verwervingskosten met zich meebrengt en bovendien 

tijdrovend is.  

De ondernemers worden hierdoor ernstig geschaad en leven in grote onzekerheid. 

Wij vinden dit voor de Hillegomse ondernemers en de werkgelegenheid niet 

acceptabel.  

Daarnaast constateren wij, dat dit VKA in strijd is met het uitgangspunt van uw 

“Ontwerpnotitie Duinpolderweg” om de “Duinpolderweg of andere 

verbindingswegen zo ver mogelijk bij de bebouwing vandaan te projecteren”. 

 

Woonwijk Hillegom-Noord 

Op basis van de door onze raad vastgestelde visie voor Hillegom-Noord wordt het 

bestaande bedrijventerrein Horst ten Daal gedeeltelijk getransformeerd tot 

binnenstedelijke woningbouwlocatie. De bestaande woonwijk ‘Patrimonium’ wordt 

daarbij uitgebreid van 100 woningen nu naar 350 woningen in de toekomst. Met 

het VKA wordt deze wijk afgesneden van onze dorpskern. Daar waar overal in 

Nederland bestaande provinciale wegen om bestaande dorpskernen heen geleid 

worden en kernen daardoor weer aan elkaar gesmeed kunnen worden, wordt met 

het VKA een volstrekt tegengestelde richting ingeslagen die aan inwoners en 

ondernemers niet uit te leggen valt. 

 

Bedrijventerrein Pastoorslaan-Noord 

Bij het (eventueel) doortrekken van het VKA ‘Zuid’ naar de N206 kan het nog te 

realiseren bedrijventerrein Pastoorslaan-Noord niet gerealiseerd worden. Dit is een 

reservelocatie bedrijventerrein voor de gehele Duin- en Bollenstreek en verankerd 

in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 (ISG 

2016).  

De beperkte ruimte voor bedrijventerreinen in Hillegom en de Duin- en Bollenstreek 

wordt hiermee nog verder verminderd. Dit heeft forse negatieve gevolgen voor de 

werkgelegenheid en de lokale economie.  

 

N208 

Door de zuidelijke ligging ontstaat een parallel structuur aan de Weerlaan en de 

Pastoorslaan. De gronden tussen beide wegstructuren zijn hierdoor maar beperkt te 

gebruiken. Tevens ontstaat door de aansluiting van het VKA ‘Zuid’ op de 

Weeresteinstraat een dubbele wegenstructuur. Die wegenstructuren liggen in 

elkaars invloedgebied. Onze verwachting is dat de aantakking van de VKA ‘Zuid’ op 

de Weeresteinstraat hierdoor negatief wordt beïnvloed. Dit gaat ten koste van de 

totale afwikkelingscapaciteit van het verkeer en het leefklimaat in deze omgeving.  

 

MKBA 

In de variant zonder doortrekking naar de N206 is het alternatief van de 

projectorganisatie 9 miljoen euro goedkoper. Daarnaast vragen wij ons serieus af of 

in de MKBA het amoveren van de bedrijvigheid voldoende is ‘gewaardeerd’. Onze 

inschatting is dat het verschil tussen beide varianten beduidend groter wordt.  

Bovendien kunnen vanwege het VKA bijna 90 geplande woningen in de Vossepolder 

en Hillegom Noord niet gebouwd worden. Dit levert ook een schadepost op van vele 

miljoenen. Deze schadeposten zijn in de MKBA  nog niet meegerekend. 
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Inpassing landschap 

Wij vinden het van belang, dat alternatief ‘Midden’ als wegverbinding zodanig wordt 

ingepast, dat deze zo weinig mogelijk afbreuk doet aan de landschappelijke, 

cultuurhistorische, natuur- en recreatieve waarde van de Oosteinderpolder en de 

hinder voor de omgeving beperkt blijft. Daarnaast zijn wij een groot voorstander 

van een aquaduct onder de Ringvaart door, omdat dit veel beter in het landschap 

past dan een hoge brug en een vlotte doorgang van weg- en waterverkeer 

bevordert. 

 

Wij vinden het tevens van groot belang dat de nieuwe wegverbinding een bijdrage 

levert aan de doelstellingen van de deelgebieden in de Omgevingsvisie Hillegom 

2030 “Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland”. Wij verwijzen hierbij 

naar pagina 27 van de MER Duinpolderweg: “In de Omgevingsvisie Hillegom 2030 

is duurzaamheid het leidende principe. Hiervoor is de ambitie opgenomen om in 

2030 Energieneutraal en in 2050 Klimaatneutraal te zijn. Het verbeteren van de 

fysieke leefomgeving (people, planet en profit) staat in de Omgevingsvisie centraal. 

Nieuwe initiatieven moeten hieraan bijdragen.”   

 

Duurzame mobiliteit 

In de MER en de beschikbare notities vinden wij duurzame mobiliteit en energie 

onderbelicht. Wij vragen uw aandacht voor combinaties met andere vormen van 

toekomstbestendige duurzame mobiliteit, zoals (interprovinciale) fietssnelroutes, 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer en duurzaamheidsmaatregelen, die bijdragen aan 

het Energieakkoord Holland Rijnland en de duurzaamheidsambities van de 

Omgevingsvisie Hillegom 2030. 

 

Samenstel verbindingen 

Als gemeenteraad van Hillegom kunnen wij van harte instemmen met een 

verbinding tussen Lisse Zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek tussen de 

Bennebroekerdijk en de Spieringweg en de verdubbeling van de Nieuwe 

Bennebroekerweg.  

 

Elsbroekerbrug (N207) 

Zoals bij u bekend, is er sinds 2014 nog steeds een uitdrukkelijke wens van de 

gemeenten Haarlemmermeer, Lisse en Hillegom om de Elsbroekerbrug (N207) te 

verbreden.  

In de gevoeligheidsanalyse van het VKA geeft u aan de doorstroming op de 

Elsbroekerbrug in de N207 en op het kruispunt N207-N208 de kwalificatie matig 

mee. De verwachte verkeersafname rondom de kruising N207-N208 leidt ertoe dat 

het doorstromingsknelpunt ten opzichte van de autonome situatie 2030 in omvang 

weliswaar afneemt, maar niet wordt opgelost. Een matige doorstroming op de N207 

rond genoemde locaties kan de verkeersdruk op de Lisserbrug en de 

Hillegommerbrug (weer) doen toenemen. 

 

Wij sluiten ons aan bij het advies van de projectorganisatie dat vervolgonderzoek 

nodig is om betrouwbare uitspraken te doen over de kwaliteit van de 

verkeersafwikkeling rondom de kruising N207-N208 en het mogelijke nut van een 

verdubbeling van de Elsbroekerbrug in de N207. 
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Nadere studie 

Als gemeenteraad van Hillegom nemen wij kennis van het feit dat op termijn een 

mogelijke verbinding van de N208 naar de N206 onderwerp gaat worden van 

nadere studie. Wij zijn het met u eens, dat gelet op alle inmiddels uitgevoerde 

studies en onderzoeken hier op dit moment geen noodzaak voor bestaat.  

 

Conclusie 

 

Alles bij elkaar genomen zijn wij ervan overtuigd dat een landschappelijk goed 

ingepast alternatief ‘Midden’, dat door onze vertegenwoordiger in de stuurgroep 

ook al als voorkeursalternatief is benoemd, de voorkeur geniet boven alternatief 

‘Zuid’ en NOG Beter 2.0.  

De gemeenteraad van Hillegom gaat er samen met de regio Holland Rijnland van 

uit, dat u bij uw heroverweging deze punten en de eerder gedeelde argumentatie 

nog een serieuze kans geeft.  

 

 

Hoogachtend, 

Namens de gemeenteraad van Hillegom, 

 

 

 

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan   A. van Erk 

griffier      voorzitter  

 

 

 

 

 

Deze brief is zowel verzonden aan GS van Zuid-Holland als GS van Noord-Holland. 


