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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) delen wij u het volgende mee:

Op basis van de studieresultaten, die gedocumenteerd zijn in de
rapportage PIanMER Duinpolderweg c.a. van RHDHV, hebben
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland een voorlopig
voorkeursalternatief benoemd. Dit alternatief is een samenstel uit de
bestudeerde alternatieven, die zijn aangedragen door belanghebbenden
in een proces waar u als volksvertegenwoordiging richting aan heeft
gegeven. Laatsteljk door de bespreking van de inrichting van de
PIanMER in oktober 2016.

Het samenstel is een verbinding van de A4 naar de N208 via de
noordrand van Hillegom (de ligging van alternatief Zuid), met een
directe verbinding naar de Weerlaan. Wij houden de mogelijkheid open
de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Ook stellen wij
een verbinding voor tussen Lisse zuid en de A44, en een randweg bi]
Zwaanshoek. Dit zijn beide onderdelen van alternatief NOG Beter 2.0.

U treft een nadere uiteenzetting en verbeelding van het samenstel aan
in de nota voorlopig voorkeursalternatief als bijlage bij deze brief.
Het samenstel is aangedragen door een meerderheid van de
Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/DPW.

Wij hebben de overtuiging dat door dit voorstel een haalbaar alternatief

tot stand kan worden gebracht, dat past bij de ambities die zijn
omschreven en uitgewerkt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van
201 3 en de Probleemanalyse 201 6. Beide stukken zijn met en door u
besproken en geaccordeerd. De leefbaarheid in de kernen van de Duin
en Bollenstreek en de Haarlemmermeer is voor beide colleges van
Gedeputeerde Staten doorslaggevend in de keuze voor dit alternatief.
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Daarnaast zijn de toekomstbestendigheid van dit alternatief en het
maatschappelijk draagvlak - mede gezien en gehoord de discussies bij
de beraadslaging in de stuurgroep en de adviesgroep een zwaarwegend
onderdeel in de afweging. Dit in de wetenschap en erkenning dat elk te
kiezen voorkeursalternatief ook schaduwkanten heeft. Alles overziend
zijn wij van mening dat de verkeersafwikkeling in dit deel van de
grensstreek en de leefbaarheid in de kernen van de Duin- en
Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer, goed gediend
kunnen worden bij realisatie van een alternatief zoals voorgesteld en
beschreven.

Van het voorgestelde samenstel zijn alle delen bemerd’ — net als alle
onderdelen van de overige alternatieven - op een klein deel na, omdat
dat pas in de afronding van de studie door de adviesgroep is
aangedragen. Dit betreft de noord-zuid-verbinding van en naar de
Weerlaan. Om deze rede is een quick scan gedaan om er zeker van te
zijn dat het samenstel realiseerbaar is. Dat is het geval. In het
vervolgonderzoek (BesluitMER) worden de effecten van het gehele
samenstel nog verdergaand onderzocht.

Dit voorlopig voorkeursalternatief zal vanaf 8januari ter inzage gelegd
worden gedurende een periode van zes weken (eindigend op 1 8

februari). Op 23 januari 201 8 is een inloopbijeenkomst voorzien in De
Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

In de bijgevoegde nota voorlopig voorkeursalternatief treft u de verdere
achtergronden en uitkomsten van de planMER-studie uiteengezet en
toegelicht.
Op 1 5 november 201 7 ontving u reeds de (link naar de) rapporten van
RHDHV, die op de PIanMER Duinpolderweg betrekking hebben. De
rapportages, die nieuw zijn, worden als bijlagen bij deze brief
aangeboden.

Na de inspraakprocedure zal een nota van beantwoording opgesteld
worden, waarbij op de ingekomen zienswijzen wordt gereageerd.
Daarna volgt een besluit over een definitief voorkeursalternatief.
De verwachting is dat dit medio 201 8 aan de orde zal zijn.

Statenleden kunnen uiteraard ook inspreken op de besluiten die
voorliggen. In de regel wordt dit vorm gegeven door de uitkomsten van
de beraadslaging van een commissievergadering als inspraak te
verwerken in de nota van beantwoording. Wij stellen voor deze lijn ook
voor dit onderwerp aan te houden.
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Van zowel de Commissie voor de m.e.r. als de Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in Zuid-Holland en de
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) in Noord-Holland zal
gedurende de periode van inspraak een advies worden ingewonnen.
In de besluitvorming rond de nota van beantwoording zal aan de
uitkomsten aandacht worden besteed.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van No

bijlagen (in aanvulling op de rapporten per link):
— Nota voorlopig voorkeursalternatief
— Gevoeligheidsanalyses bij de nota voorlopig voorkeursalternatief
— Advies van de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer

Bollenstreek/Duin polderweg
— MER, hoofdrapport en deelrapporten via website:

and n 1/ci u mioIdr’vq

Kopie aan de gemeenteraden van:
- Bloemendaal
- Heemstede
- Haarlemmermeer
- Noordwijkerhout
- Hillegom
- Lisse
- Holland Rijnland
- Vervoerregio Amsterdam
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