Aan de lijsttrekkers van de Politieke partijen
Betreft: inbreng Platform NOG coalitie-onderhandelingen
De Zilk, 22 maart 2015
Geachte heer/mevrouw,
Namens de bij ons Platform aangesloten organisaties vragen wij uw aandacht voor de
belangen van de burgers die wij vertegenwoordigen.
De omstandigheden in de directe leef- en woonomgeving van zeer veel bewoners in de
dorpen Bennebroek, Vogelenzang, De Zilk en delen van Hillegom dreigen door de mogelijke
aanleg van de Duinpolderweg in zeer negatieve zin beïnvloed te worden.
Dit terwijl nut en noodzaak van deze meer dan 150 miljoen euro kostende weg, nimmer zijn
aangetoond ondanks een vijftal omvangrijke studies die inmiddels naar deze verbindingsweg
zijn gedaan.
In het gebied waar de Duinpolderweg aangelegd zou moeten worden zijn geen problemen of
knelpunten aanwezig die de aanleg van de Duinpolderweg rechtvaardigen (een
gekwantificeerde probleemanalyse zal dit onderbouwen).
De resultaten van de uitgevoerde studies spreken elkaar bovendien tegen en er is met grote
regelmaat sprake van doelredenatie. Een mogelijk in het ene dorp te behalen voordeel wordt
onmiddellijk teniet gedaan door de zeer negatieve gevolgen in andere dorpen.
Uit de in december vorig jaar aan het project toegevoegde ‘spoorvariant’ blijkt ook welke
onrealistische vormen dit project inmiddels heeft aangenomen.
Uit meerdere, door onafhankelijke deskundigen opgestelde rapporten blijkt dat de met dit
project beoogde doelen absoluut niet te behalen zijn. Wij verwijzen hierbij specifiek naar het
recent verschenen rapport van de heer Martin Bunnik, “Duinpolderweg – een voorwaarde
voor de Parels aan de Ringvaart?” en voorts naar het rapport van de heren Martin Bunnik en
Chris Brunner “Duinpolderweg – Bestuurlijke oplossing voor een onduidelijk probleem?”, een
kritische analyse van de “Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek”.
Deze rapporten kunt u vinden op onze website www.geenduinpolderweg.nl/persmap.html
Op u als volksvertegenwoordiger en in het verlengde daarvan het bestuur (GS) rust de dure
plicht om het door de burgers opgebrachte belastinggeld op een zo effectief mogelijke wijze
te besteden. Wij zijn van mening dat het voor dit project benodigde geld niet op een
effectieve manier besteed wordt. Het project lost geen daadwerkelijke problemen op, maar
zal wel veel waardevolle natuur en cultuurhistorisch landschap vernietigen.
Wij willen u vriendelijk, maar wel met klem verzoeken bij de binnenkort te voeren coalitieonderhandelingen het voorgaande in gedachten te houden en mee te wegen in de door u te
nemen beslissingen. Met andere woorden, wij verzoeken u met klem de aanleg van de
Duinpolderweg niet vast te leggen in een mogelijk coalitieakkoord gezien de grote
onduidelijkheden die er nog spelen rondom dit project.
Wij wensen u succesvolle onderhandelingen en zijn graag bereid, indien daaraan behoefte
bestaat, ons standpunt nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Mw. J.M. de Leeuw vicevoorzitter Platform NOG
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