Inspraaknotitie 16 september 2016 Duinpolderweg.
Mijn naam is Anneke Quispel en ik spreek in namens de Dorpsraad Bennebroek.
De Dorpsraad stelt zich op het standpunt dat nut en noodzaak van de weg nog steeds
niet zijn aangetoond, maar dat er wel degelijk enige knelpunten zijn op te lossen.
Knelpunten die van noord naar zuid lopen en waarvoor een oost-westverbinding dus niet
de oplossing zal bieden.
De Dorpsraad heeft, nadat de eerste 3 vergaderingen al gepasseerd waren, uiteindelijk
toch zitting mogen nemen in de Adviesgroep en daar zijn we blij mee.
In de Adviesgroep is intensief en vaak vergaderd. De belangen waren zeer tegengesteld
waardoor de standpunten ook zeer uiteen liepen en dit is ook goed verwoord in het
eindadvies waarin de verschillende te onderzoeken alternatieven zijn neergelegd. Daarbij
is per alternatief aangegeven wie daarvan vóór- respectievelijk tegenstanders zijn; ik
hoef hieraan verder niets toe te voegen. “Lets' agree to disagree” was eigenlijk wel het
adagium!
Eén onderdeel van het advies van de Adviesgroep is voor de Dorpsraad toch aanleiding
om hier voor u in te spreken. Het betreft de Zienswijze Hillegom en de uiteindelijke
vertaling daarvan op de kaart waarop de voorliggende tracés staan ingetekend. In de
zogenaamde Noordelijke Bouwsteen staan nu twee tracé's van de Zienswijze Hillegom
indicatief met een bruine lijn vanaf de N208 naar het oosten ingetekend. De noordelijkste
daarvan -echt vlàk onder Bennebroek en dwars door de Oosteinderpolder!- staat
geprojecteerd nòg noordelijker dan het oorspronkelijke Alternatief Noord van de
Provincie. Dit Alternatief Noord wordt wegens onvergunbaarheid niet meer betrokken bij
de mer.
In de Adviesgroepvergadering op 14 juni jl. heb ik expliciet gevraagd welk noordelijk
tracé van de Zienswijze Hillegom nog meegenomen zou worden en het antwoord was dat
de verbinding van de N208 naar de N205 over de bestaande Weerlaan zou lopen.
Vanzelfsprekend was dit een geruststelling voor de Dorpsraad Bennebroek; bovendien
een oplossing die naar onze mening veel minder schade aan de natuur toebrengt en ook
vele malen goedkoper is. Geen van de adviesgroepleden heeft naar aanleiding daarvan
nog wat opgemerkt.
Later werd echter duidelijk dat bedoeld werd dat het noordelijk tracé parallel zou lopen
met het Middenalternatief in de Noordelijke Bouwsteen. De Dorpsraad heeft zich daarop
uitgesproken tégen de Zienswijze Hillegom omdat dit noordelijk tracé een doorsnijding
zal betekenen van de Oosteinderpolder alsmede een grote aantasting van de
leefomgeving.
Maar ondanks dat in de Adviesgroep helemaal nooit meer gesproken is over het tweede
àllernoordelijkste tracé -en er dan ook van uitgaand dat dit niet meer actueel was- staat
óók dit allernoordelijkste tracé als tweede bruine streep nog wel steeds op de kaart
ingetekend, zij het “indicatief”.
Duidelijk mag zijn dat zowel voor Bennebroek als voor de Oosteinderpolder
verwezenlijking van dit noordelijkste -nu nog indicatief aangeduide- tracé echt rampzalig
zou zijn; het feit dat het hier nog maar slechts onderzoeksalternatieven betreft stelt ons
niet gerust. Mijn dringende verzoek aan u is dan ook te besluiten dit tracé nu al sowieso

te verwijderen van de kaart en niet mee te laten nemen in het onderzoek voor de mer.
en -als het nu eenmaal in uw visie nodig is- te kiezen voor een zuidelijker tracé, niet
dwars door de Oosteinderpolder.
De Dorpsraad zou graag zien dat het tracé van de N208 naar de N205 zoals eerder
gezegd inderdaad over de bestaande Weerlaan zou lopen en de wij willen u dan ook
oproepen de Zienswijze Hillegom ook als zodanig te amenderen, in overleg met de
gemeente Hillegom. De gemeente Hillegom stelt in haar zienswijze van 4 februari 2015
als reactie op de Spoorvariant dat ze graag een verbinding ziet -ter oplossing van een
aantal serieuze knelpunten ten noorden en oosten van Hillegom- van de N208 naar de A4
“zo noordelijk mogelijk”. Lees: pal tegen Bennebroek aan, ver weg van het eigen
grondgebied…..het is maar zeer de vraag of dat getuigt van goed buurmanschap….!!
Maar de gemeente Hillegom voegt daar vervolgens direct aan toe dat ze zeer hecht aan
een optimale landschappelijke inpassing van de weg: Daar past een doorsnijding van de
Oosteinderpolder vlak onder Bennebroek volstrekt niet bij, dat mag duidelijk zijn!

Ik dank u wel.

Dorpsraad Bennebroek
Inspreker Anneke Quispel

