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zienswijze Duinpolderweg

Geacht college,
De raad van de gemeente Bloemendaal heeft kennis genomen van uw besluit van 19 december 2017,
waarmee uw college het voorlopige voorkeursalternatief van een Duinpolderweg heeft gekozen.
De raad maakt graag gebruik van de mogelijkheid zijn zienswijze in te dienen.
Over het proces
Wij zijn verheugd, dat uw besluit een afronding van de jarenlange studie en discussie inluidt.
Tegelijkertijd realiseren wij ons, dat het project Duinpolderweg buitengewoon ingewikkeld en
omvangrijk is. Wij hebben alle waardering voor de gedegen aanpak en begrijpen, dat daarmee veel tijd
gemoeid was. De uitgebreide participatie door de maatschappelijke Adviesgroep is een waardevol
onderdeel van het proces gebleken.
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De oorspronkelijke Noordelijke variant was al eerder afgevallen en daarom niet in de MER
meegenomen. Een ‘halve’ Noordelijke variant, in de vorm van het alternatief ‘Hillegomse zienswijze’
ten oosten van de N208, is wel onderzocht. Hoewel dit alternatief niet de voorkeur heeft gekregen,
benadrukken wij dat onze bezwaren tegen de Noordelijke variant ook gelden voor het alternatief
‘Hillegomse zienswijze’ en voor een groot deel ook voor het Midden-alternatief.

2018000397

Over de verschillende alternatieven in de MER
Het is u bekend, dat de gemeente Bloemendaal vanaf het begin tegenstander is geweest van de
zogenoemde Noordelijke variant(en), omdat die vlak onder de dorpskernen van Vogelenzang en
Bennebroek waren geprojecteerd. Vooral de aantasting van natuur, landschap en leefmilieu vonden wij
niet acceptabel.
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Over het voorlopige voorkeursalternatief ‘Adviesgroep’
In beginsel volgen wij uw keuze voor het alternatief (samenstel) van de Adviesgroep, dat is gebaseerd
op het Alternatief Zuid. Tegelijkertijd constateren wij, dat dit voorkeursalternatief slechts een ‘halve’
Duinpolderweg inhoudt, zonder doortrekking in westelijke richting van de N208 naar de N206.
Een halve Duinpolderweg heeft -ten opzichte van een Nulvariant zonder Duinpolderweg- geen
wezenlijke gevolgen (noch positief noch negatief) voor de verkeerssituatie in het zuidelijke deel van
onze gemeente. De gemeente Bloemendaal heeft steeds als voorwaarde gesteld, dat een
Duinpolderweg moet zorgen voor afname van de verkeersdruk en verbetering van de leefbaarheid in
Vogelenzang en Bennebroek. Positief vinden wij, dat het landschap direct ten zuiden van onze
gemeente – dat een hoge waarde heeft – niet wordt aangetast door het Alternatief Zuid.
Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Bloemendaal,
namens deze,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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