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Toezeggingen Statencie 7 februari 2018.
Geachte statenleden,

Zoals afgesproken in de commissie Verkeer en Milieu van 7 februarijl. doe ik u hierbij,
voorafgaand aan uw overlegvergadering van 16 mei, de toegezegde nadere informatie met
betrekking tot het project Duinpolderweg toekomen. De tevens toegezegde ingekomen

zienswijzen heb ik u reeds bij brief van 19 maart201B aangeboden.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein

25964W

1

Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

ln uw vergadering heeft u aangegeven in een volgend overleg de discussiepunten over de
plaats van oversteek van de Ringvaart en het doortrekken van de N208 naar de N206
(ruimtelijke reservering) verder te willen bespreken. Ter voorbereiding hierop treft u het
memo "Nadere duiding opties oversteek ringvaart en ruimtelijke reservering doortrekking"
(bijlage 1).
ln deze memo worden de onderscheidende effecten van de drie alternatieven voor de
oversteek van de Ringvaart beschreven. Dit op basis van de informatie in de MER, maar
toegespitst op specifiek dit gedeelte. Ook wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten die
aan de orde zijn bij het doortrekken van de N208 naar de N206 (de ruimtelijke reservering).
Hierbijwordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden om de ruimtelijke reservering
vorm te geven en welke gevolgen die hebben voor betrokken bedrijven en particulieren.

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Tevens heb ik u toegezegd

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeeffuimte voor

auto's ¡s beperkt.

ln de verdere uitwerking ook mee te nemen hoe een en ander past in het provinciale
fietsplan.
ln het gebied zijn thans, conform huidig fietsplan, geen nieuwe fietsprojecten vanuit de
provincie Zuid-Holland voorzien. ln de fase ProjectMER zullen eventueel ontbrekende

schakels rond het Voorkeursalternatief zichtbaar worden gemaakt. Ter informatie treft u
in bijlage 2 de fietspaden langs provinciale wegen, een aantalfietsverbindingen uit het
concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland-Rijnland, alsmede de overige fietspaden
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uit het fietsroutenetwerk anno 2018. Gezamenlijk zijn dit de fietspaden, fietsroutes en
ook het hoofdroutenetwerk voor wat betreft de Duin & Bollenstreek.
Met het tot stand komen van het Fietsplan in 2016 zijn door betrokken gemeenten/regio
drie ontbrekende schakels in het hoofdnet fiets benoemd. Dit is een ontbrekende
schakel Noordwijkerhout - Lisse; Lisse - Nieuw Vennep; Hillegom-Hoofddorp.
Noordwijkerhout-Lisse is eerder verkend in 2008. Vanwege de hoge kosten is hier
verder geen invulling aan gegeven. De andere twee ontbrekende schakels zijn nog niet
verkend.
ln Noord-Holland is (nog) geen sprake van een provinciaalfietsplan. ln de kaart zijn
opgenomen de fietsschakels uit het regionaal fietsnetwerk Stadsregio Amsterdam Almere (lnvesteringsagenda fiets Stadsregio Amsterdam)
Schriftelijk inzicht te verschaffen in de kosten van het voorlopig Voorkeursalternatief, het
alternatief Midden en het alternatief NOG Beter. Hiertoe treft u in bijlage 3 een overzicht
van de kosten van het voorlopig Voorkeursalternatief, het alternatief Midden (samenstel
o.b.v. Zienswijze Hillegom) en het alternatief NOG Beter 2.0. Om dit laatste alternatief op
kosten vergelijkbaar te maken met andere alternatieven, met behoud van doelbereik en
functionaliteit, is dit alternatief inclusief aanpassing Nieuwe Bennebroekerweg en N205
en exclusief randweg Rijnsburg.
Te reageren op de (afwijkende)verkeerscijfers van NOG Beter met betrekking tot de
Weerlaan. Hiertoe treft u in bijlage 4 nadere duiding op de in de commissievergadering
gerezen vragen over de verkeerscijfers. Dit naar aanleiding van een tabel in de
nieuwsbrief van het platform NOG. Hier werden op een zestal punten de

verkeersaantallen getoond van het verkeer bij Hillegom. De werkwijze in de nieuwsbrief
is methodisch niet juist. ln de bijlage wordt daar uitvoerig op in gegaan.
De bestaande woningbouwplannen in het betreffende gebied in Zuid- en Noord-Holland
met PS te delen. Hiertoe treft u in bijlage 5 een recente inventarisatie van het huidige
woningbouwvolume en de actuele bestuurlijk afgestemde planvoorraad van de
betrokken gemeenten. Bijlage 5a toont indicatief de woningbouwlocaties op basis van de
lntergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 en de Plancapaciteit Noord-Holland.
Bijlage 5b toont voor de volledigheid de HOV corridor Noordwijk - Schiphol.
Het toegezegde "verder" veldonderzoek naar de natuureffecfen maakt standaard onderdeel
uit van de werkzaamheden in de ProjectMER fase. De uitkomsten daarvan komen bij de
rapportage van deze volgende fase in beeld.

Overeenkomstig mijn brief van 15 november 2017 stellen wij het volgende werkspoor voor:
- 16 mei2018: Statencommissie Verkeer en Milieu ter bespreking van bijgaande stukken
alsmede hetgeen u heeft ervaren bij het veldbezoek 20 april2018;
juni2018:
besluitvorming door Gedeputeerde Staten over definitief MER en
Voorkeu rsalternatief

-

;

5 september 2018: bespreking definitief MER en Voorkeursalternatief in

Statencommissie Verkeer en Milieu;
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19 september 2018: beraadslaging in Provinciale Staten over definitief MER en

Voorkeursalternatief

.

Het moge duidelijk zijn dat Noord-Holland en Zuid-Holland in dit proces waar mogelijk gelijk
optrekken.

Hoogachtend,

F. Vermeulen

Een afschrift van deze brief is verzonden aan PS Noord-Holland

Bijlagen:

1tlm7
3t3

BIJLAGE 1
Onderwerp:
Datum:

Nadere duiding opties oversteek ringvaart en ruimtelijke reservering doortrekking
18 april 2018

1. Inleiding
Uit de MER is gebleken dat er meerdere goede alternatieven zijn om de problematiek in de grensstreek
van Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland het hoofd te bieden. Zoals
beschreven in de Nota voorlopig Voorkeursalternatief (19 december 2017), blijken de volgende
alternatieven vanuit de verschillende invalshoeken het meest kansrijk: alternatief Midden, alternatief Zuid,
alternatief NOG Beter 2.0 zonder de verbinding bij Rijnsburg en alleen het Noordelijke deel van het
alternatief Hillegomse Zienswijze, dus zonder doortrekking N207-N206. Deze alternatieven voldoen in
meer of mindere mate aan het gewenste doelbereik1. Op basis van de kennis over genoemde alternatieven
is een tweetal samenstellen beschouwd. Dat betreft het samenstel op basis van gedeeltelijke Hillegomse
Zienswijze (Midden) en het samenstel op basis van alternatief Zuid.
Het gekozen voorlopig Voorkeursalternatief (vVKA) is het samenstel op basis van alternatief Zuid en
bestaat uit drie maatregelen:




de verbinding tussen de A4 en de N208
de randweg bij Zwaanshoek
en een verbinding tussen rijksweg A44 en Lisse (randweg Lisse).

Met het gekozen vVKA, zonder de verbinding N206-N208, worden de leefbaarheidsdoelstelling ruim
gehaald en wordt in redelijke mate voldaan aan de bereikbaarheidsdoelstelling van het project.
De hoofdmaatregel (verbinding tussen A4 en N208) kruist de ringvaart in Hillegom Noord, conform de
ligging van alternatief Zuid. Andere mogelijke tracés uit de kansrijke alternatieven zijn de ligging volgens
alternatief Hillegomse Zienswijze (doortrekking naar N206 conform ligging Midden) en volgens de
doorgetrokken Weerlaan uit pakket NOG Beter 2.0. (doortrekking naar N206 conform ligging alternatief
Nieuwe N206).
Om de discussie in de staten te ondersteunen is de onderscheidende informatie uit de MER over de drie
opties voor de ligging tussen de N205 en de N208 nog een keer op een rij gezet in paragraaf 2. In
paragraaf 3 wordt stil gestaan bij de ruimtelijke reservering voor het tracédeel N208-N206.

1

Hoofddoelstelling 1: Het faciliteren van de ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen door
het verbeteren van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de
Haarlemmermeer. Hoofddoelstelling 2: Verminderen van de verkeershinder in de leefomgeving.

Figuur 1. Ligging van de drie samenstellen

2.0 Toelichting locatie oversteek ringvaart
2.1 Samenstel op basis van alternatief Zuid (vVKA)

Figuur 2. Ligging samenstel op basis van alternatief Zuid
Kenmerkend
Samenstel op basis van Zuid onderscheidt zich met name van de andere twee samenstellen door het
effect op de leefbaarheidsdoelstelling. Dit effect wordt verder versterkt in de doorgetrokken vorm, waarbij
de situatie op de kwetsbare wegvakken verbetert. Daarnaast kunnen bij dit alternatief negatieve effecten
op de Oosteinderpolder in Hillegom en rond de Spieringweg in Zwaanshoek worden vermeden. Daar staat
tegenover dat er negatieve effecten zijn op het bedrijventerrein Horst ten Daal en op de Vosse- en
Weerlanerpolder in Hillegom, die bij de andere kansrijke alternatieven niet optreden.
Toelichting
Door de directe aansluiting vanaf Hillegom op de nieuwe weg, levert deze ligging een grotere afname van
het doorgaande verkeer door Beinsdorp dan de andere twee opties.
De verbinding vanaf de Weerlaan naar de nieuwe weg doorsnijdt de nieuwbouwlocatie Vossepolder op de
plek van de voormalige manage. Hierdoor kan een deel van de woningbouwopgave op deze locatie niet
gerealiseerd worden.
In Hillegom wordt de veenpolder Vosse- en Weerlanerpolder (natuur- en recreatiegebied van het ZuidHollands Landschap) doorsneden. Deze polder is ingericht als wandelpark met paadjes en tientallen
hekjes. De weg loopt hier haaks op de verkaveling van de polder, waardoor veel kavels worden geraakt.
De impact op de ruimtelijke kwaliteit (landschap en verkavelingspatroon) is hierdoor groot.
De weg doorsnijdt het bedrijventerrein Horst ten Daal. Hierdoor worden verschillende (deels grote)
bedrijven geraakt en treedt een verlies aan oppervlakte bedrijventerrein en werkgelegenheid op. In de
omgevingsvisie van Hillegom is dit gebied deels aangeduid als transformatiegebied naar gecombineerd

werken en wonen. De weg ligt dicht langs de Patrimoniumbuurt (wonen) in Hillegom Noord, welke wordt
uitgebreid in de toekomst. Ter plaatse van de aansluiting op de N208 doorsnijdt de weg het bebouwingslint
langs de Weerensteinstraat (N208) in de directe nabijheid van een rijksmonument.
In de Haarlemmermeerpolder heeft de weg, met name door de afbuiging, een aanzienlijke invloed op de
ruimtelijke kwaliteit (doorsnijding verkavelingsstructuur en openheid), maar omdat er vrijwel geen bewoond
gebied wordt doorsneden en de afstand tot Zwaanshoek groot is zijn de effecten op leefmilieu ten opzichte
van Hillegomse Zienswijze geringer.

2.2 Samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze

Figuur 3. Ligging samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze
Kenmerkend
Kenmerkend voor dit alternatief is dat de impact op bedrijven en met name woonbebouwing beperkt is.
Uitzondering hierop is de inpassing in de Haarlemmermeer rond de Spieringweg in Zwaanshoek. De weg
doorsnijdt wel het veenweidegebied tussen Bennebroek en Hillegom waardoor negatieve effecten optreden
op natuur, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
Toelichting
Door de meer noordelijke ligging ten opzichte van alternatief Zuid is de verkeer aantrekkende werking op
de N208 vanuit Bennebroek en Hillegom hoger dan bij de andere alternatieven.
In Hillegom ligt de weg langs de rand van de Oosteinderpolder. Deze polder is in tegenstelling tot de
Vosse- en Weerlanerpolder niet ingericht als recreatiegebied en het historische kavelpatroon in de deze
polder is nog nagenoeg intact. Voordeel ten opzichte van Zuid is dat de weg hier het verkavelingspatroon
van de Oosteinderpolder volgt en niet doorkruist. Hierdoor is de impact op het landschap ten opzichte van

Zuid kleiner. Er is wel meer sprake van negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en
natuur. De effecten zijn afhankelijk van de uiteindelijke tracering en hoogteligging.
Er wordt een beperkter aantal bedrijven geraakt dan bij Zuid, waardoor de effecten op de economie
geringer zijn. Het gaat om bedrijven in de Haarlemmermeer, in de Oosteinderpolder en langs de N208. In
de Oosteinderpolder liggen onder meer om enkele kleinschalige bollenpercelen. In de omgevingsvisie van
Hillegom wordt het perspectief geschetst om het weidegebied uit te breiden ten koste van kleinschalige
bollenpercelen. Ter plaatse van de aansluiting op de N208 is het lint minder karakteristiek dan bij Zuid.
In de Haarlemmermeerpolder doorsnijdt de weg bedrijven en woningen langs de Ringvaart en de
Spieringweg. In het gebied rond de Spieringweg is sprake van een ongunstige doorsnijding van de
verkavelingsstructuur (ruimtelijke kwaliteit) en zijn er effecten op het leefmilieu.

2.3 Pakket NOG Beter 2.0 (Weerlaan)

Figuur 4. Ligging doorgetrokken Weerlaan
Kenmerkend
Dit alternatief gaan niet door het open landschap van de Vosse- en Weerlanerpolder en scoort daardoor
landschappelijk en op natuurlijk milieu beter, maar ligt wel in de woonkern van Hillegom waardoor
negatieve effecten ontstaan in onder meer luchtkwaliteit en geluid.
Toelichting
De verkeersintensiteit op de Weerlaan neemt aanzienlijk toe ten opzichte van de huidige situatie van 5.100
naar 14.000 mvt per etmaal in 2030. Deze toename over de bestaande Weerlaan veroorzaakt in Hillegom
negatieve effecten op het leefmilieu (geluid en luchtkwaliteit) op korte afstand van woningen en bij de
aansluitingen op het lokale wegennet. De weg doorsnijdt de nieuwbouwwijk Vossepolder waardoor een
deel van de woningen niet gerealiseerd kan worden. De reeds gebouwde woningen liggen direct naast de

nieuwe weg (17.400 mvt per etmaal) en ondervinden negatieve effecten op het leefmilieu (luchtkwaliteit en
geluid).
In dit alternatief worden de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder niet aangetast. De invloed
op de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en water zijn hierdoor geringer van bij de andere alternatieven.
In de Haarlemmermeerpolder ligt de weg gunstiger in de verkavelingsstructuur dan de andere alternatieven
(geen bocht, maar rechtdoor), waardoor de effecten op ruimtelijke kwaliteit kleiner zijn dan bij Hillegomse
Zienswijze en Zuid. Er worden minder bedrijven en/of woningen doorsneden dan de andere alternatieven.
Echter, doordat de weg aansluit op de Noordelijke Randweg van Nieuw Vennep veroorzaakt deze hier een
toename van het verkeer van circa 67% tot aan de IJweg. De weg zorgt voor meer druk op de Noordelijke
Randweg Nieuw-Vennep.
Indien de nieuwe weg in de toekomst wordt doorgetrokken tot de N206 is verdubbeling van de Weerlaan
tussen de N205 en de N208 noodzakelijk tot twee rijstroken per richting. Dit heeft grote gevolgen voor
Hillegom. Door de ligging dicht langs woonbebouwing in de Vossepolder en langs de Weerlaan nemen de
negatieve gevolgen voor het leefmilieu hier nog verder toe. Daarnaast zal bij doortrekking ter plaatse van
de N205 in de Haarlemmermeer de wegaansluiting aangepast moeten worden voor een goede
verkeersafwikkeling (ongelijkvloers, conform de aansluiting van Zuid).

3. Het doortrekken van de N208 naar de N206 (ruimtelijke
reservering).
Meerwaarde voor de regio
In het voorlopig Voorkeursalternatief is een ruimtelijke reservering opgenomen tussen de N208 en de N206
conform de ligging van alternatief Zuid. Een structurele verbetering van de reistijden – en daarmee van de
bereikbaarheid tussen de westelijke en oostelijke Duin- en Bollenstreek – treedt alleen op wanneer er een
verbinding tussen de N206 en de N208 wordt gerealiseerd. Als de economische en demografische groei
doorzet, zoals op dit moment wordt voorzien, levert het doortrekken meerwaarde op voor de regio.
Bestaande oost-west verbindingen worden dan beter ontlast en de hoeveelheid doorgaand verkeer door
Vogelenzang neemt alleen dan substantieel af. Het doortrekken van de weg tussen de N208 en de N206
draagt substantieel bij aan de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek (hoofddoelstelling 1) en de
leefbaarheidsdoelstelling in het gebied (hoofddoelstelling 2). Door de keuze voor de ligging van de
verbinding tussen de N205 en de Weerlaan is het alternatief NOG Beter 2.0 niet verder uit te bouwen naar
verbinding als gebiedsontsluitingsweg 80 km/h naar de N206 omdat deze verbinding loopt via het lokale
wegennet van Hillegom. De meerwaarde voor doortrekking van dit alternatief is dus geringer.
Negatieve effecten op milieu en landbouw
Een doortrekking heeft echter ook negatieve gevolgen. De verkeerstoename op de N206 leidt tot extra
stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en daarmee tot negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen. De doorgetrokken Hillegomse Zienswijze heeft een iets groter negatief
effect op de stikstofbelasting van het N2000-gebied Kennemerland-Zuid dan de doorgetrokken Weerlaan
en Zuid doordat de weg over een iets grotere lengte langs de duinen ligt.
Er wordt een aantal karakteristiek structuren in het Bollengebied doorsneden, wat het landschap in ernstige
mate aantast. Daarnaast worden cultuurhistorisch waardevolle vlakken en lijnen doorsneden. Bovendien
treden bij doortrekking negatieve effecten voor de landbouw op door verlies aan bollengrond, doorsnijding
van landbouwpercelen en barrièrewerking.
Zekerheid over economische ontwikkeling
Als de plannen van de verschillende gemeenten op het gebied van woningbouw en bedrijfsontwikkeling
doorgang vinden, ligt de ontwikkeling op de lijn van het hoge scenario. Huidige inzichten in de druk op de
woningmarkt en economische groei liggen op het niveau van scenario hoog. Het is daarom te
rechtvaardigen dat er op dit moment ook rekening gehouden wordt met een ruimtelijke economische
ontwikkeling conform het scenario hoog. Als plannen de komende periode uitgevoerd worden en het
economisch goed blijft gaan, komt een doortrekking in zicht binnen de planperiode van het IPIP (InterProvinciaal InpassingsPlan). Hiervoor zullen de ontwikkeling van de economie en woningbouw gemonitord
worden. Daarnaast kunnen zich nieuwe feiten en omstandigheden voordoen waardoor de noodzaak van
het doortrekken urgenter wordt.
Inpassingsplan
Het voorstel is om tot die tijd een ruimtelijke reservering te nemen van het tracé tussen de N208 en de
N206 en dit op zo’n manier vast te leggen dat het duidelijkheid en zekerheid biedt voor bewoners en
bedrijven over de locatie waar een eventuele doortrekking zal komen. Tevens is het belangrijk dat men
aanspraak kan maken op planschadevergoeding.
Dit is mogelijk door de hele weg al in een ruimtelijk plan (IPIP) op te nemen met een directe bestemming
voor verkeersdoeleinden en een deel (N208-N206) pas later te realiseren. Een inpassingsplan verplicht
namelijk niet tot directe uitvoering. Verwachting is dat het nodig zal zijn om binnen de planperiode van het
IPIP over te gaan tot uitvoering van de doortrekking (5 tot 10 jaar).

Andere opties om de weg planologisch te reserveren (reservering planologisch vastleggen door een
inpassingsplan met uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid, of alleen bestuurlijk vastleggen) bieden
minder zekerheid voor de omgeving, geven geen recht op compensatie van waardevermindering en vragen
extra doorlooptijd voor planologische procedures voordat tot uitvoering kan worden overgegaan wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht.
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Bijlage 3. Kostenvergelijking
A4 - N208
Samenstel obv Zuid (vVKA)

A4 - N208

133

A4 - N206

Samenstel obv Zienswijze
Hillegom

NOG Beter 2.0*

124

104

doortrekking conform ligging
alternatief Zuid

Samenstel obv Zienswijze
Hillegom
doortrekking conform ligging
alternatief Midden

doortrekking conform ligging
alternatief Nieuwe N206

202

174

189

Samenstel obv Zuid (vVKA)

A4 - N206

NOG Beter 2.0*

Randweg Zwaanshoek

3

3

3

3

3

3

Randweg Lisse

29

29

29

29

29

29

totaal

165

156

136

234

206

221**

Bedragen zijn investeringskosten in miljoen € exclusief B.T.W. en hebben een nauwkeurigheid met een geschatte bandbreedte van -30% en +40%, prijspeil 2017.
Bij gefaseerde aanleg bedragen meerkosten voor verdubbeling tracédeel N205-N208 naar schatting 5 a 10 miljoen € extra (grondverwerving, kunstwerken, watersysteem, etc)
* Om dit alternatief op kosten vergelijkbaar te maken met andere alternatieven, met behoud van doelbereik en functionaliteit, is dit alternatief inclusief aanpassing Nieuwe Bennebroekerweg en N205
en exclusief randweg Rijnsburg.
** exclusief verdubbeling N205-N208 Deze kosten zijn niet geraamd, want geen onderdeel van de alternatieven uit de MER.

BIJLAGE 4
Onderwerp:
Datum:

Verkeerscijfers van NOG Beter met betrekking tot de Weerlaan
27 maart 2018

Op 25 januari 2018 en op 7 februari 2018 werd het voorlopig voorkeursalternatief van het project
Duinpolderweg besproken in de commissievergadering van respectievelijk de provincie Noord-Holland en
Zuid-Holland. Tijdens beide vergaderingen rezen er vragen over de verkeerscijfers, naar aanleiding van
onderstaande tabel in de nieuwsbrief van het Platform NOG. Hier worden op een zestal wegen in en om
Hillegom de verkeersintensiteiten getoond van verkeer bij Hillegom. Dit ter ondersteuning van de stelling
dat de doorgetrokken Weerlaan tot minder extra verkeer in Hillegom leidt dan alternatief Midden of Zuid.

Een eerste belangrijke constatering hierbij is, dat dit niet de samenstellen zijn, maar de originele
alternatieven. Dit leidt tot verwarring. De tabel is niet een vergelijking van het alternatief van het Platform
NOG met de twee samenstellen waarover de gesprekken gingen in de commissievergaderingen. Het gaat
hierbij om alternatief NOG Beter 2.0, alternatief Zuid en alternatief Midden.
Dit verklaart ook waarom de verkeersintensiteit op een aantal wegen bij alternatief NOG Beter 2.0 lager is
dan bij alternatief Zuid en Midden. Deze laatste twee zijn doorgetrokken alternatieven die de N206
verbinden met de N208, N205 en A4. Deze alternatieven leveren een grotere bijdrage aan de
bereikbaarheids- en leefbaarheidsdoelstelling dan alternatief NOG Beter 2.0 doordat ze een
structuuroplossing bieden. Het gaat dus om een vergelijking van verschillende soorten oplossingen (appels
met peren).
Verder leidt het kiezen van bepaalde punten om een uitspraak te doen over de verkeerssituatie tot een
onvolledig beeld. Niets voor niets is vooraf een aantal doelstellingen benoemd en is in de verkeersanalyse
een volledige verkeersplot bijgevoegd. Hieronder staat bijvoorbeeld de verschilplot van alternatief NOG
Beter 2.0.

Hierop is goed te zien dat het verkeer op de Leidsestraat aanzienlijk afneemt en ook op de Meerlaan is een
grote afname te zien. Echter, niet genoemd in de tabel is de toename op de Pastoorslaan en oplopende
aantallen tot 17.400 mvt per etmaal ter hoogte van de ringvaartkruising. De ringvaartpassage sluit direct
aan op de Weerlaan, pal naast de nieuwe woonwijk Vossepolder. Dit cijfer is echter niet opgenomen in de
tabel die in de nieuwsbrief van Platform NOG gepresenteerd stond.
Tot slot mag je de cijfers uit verkeersstromen niet zomaar bij elkaar optellen. Om het simpel te zeggen kun
je op die wijze een enkel voertuig in verschillende straten meer dan dubbel tellen. Dat levert een geflatteerd
beeld op en doet niet recht aan de werkelijkheid. De twee methodes die vaak gebruikt worden zijn een
screenline (om te kijken naar parallelle stromen) of een cordonberekening (alle wegen een gebied in of uit
bij elkaar optellen). In genoemde tabel is slechts een aantal punten benoemd, waardoor een onvolledig
beeld ontstaat.
Het is dus van belang cijfers in een breder kader te bekijken en goed te kijken welke stromen je met elkaar
vergelijkt. In de verkeersrapportages (in de MER) is voor alle alternatieven een beeld van geschetst en in
de gevoeligheidsanalyses ook voor de samenstellen. Daarnaast zijn er samenvattende tabellen voor de
toets aan de doelstellingen. Op deze manier ontstaat een totaalbeeld van het verkeerskundig functioneren.

BIJLAGE 5
Onderwerp:
Datum:

Woningbouwplannen
18 april 2018

De woningbouwopgaven in de regio vinden
hun oorsprong in de afspraken in het kader
van de Gebiedsuitwerking HaarlemmermeerBollenstreek, vastgesteld in 2006. Hierin is
opgenomen dat er in de periode tot 2030 circa
36.000 nieuwe woningen in het gebied zullen
worden gebouwd. Een deel hiervan is voor de
eigen opvang en een belangrijk deel geeft
invulling aan de Rijkswoningbouwopgave.
Deze afspraken zijn nadien uitgewerkt in diverse plannen per regio. Onderstaand is het bestaande
woningvolume en de actuele bestuurlijk afgestemde planvoorraad weergegeven. De ligging van de
betreffende woningbouwopgaven is weergegeven in bijgevoegd kaartbeeld.

bestaand 2017
Bloemendaal
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemstede
Zandvoort
Hillegom
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen

9.894
74.796
60.622
12.561
8.523
9.446
26.067
10.184
12.311
7.078
15.147

woningen
planvoorraad
tot 2030
n.t.b.*
864
375
9.584
2.336
15.260
5.900
162
186
550
34
901
267
5.067
462
443
581
2.908
530
1.123
424
1.244
162

totaal
11.133
86.716
81.782
12.909
9.107
10.614
31.596
11.208
15.749
8.625
16.553

* uitvoeringsperiode nog niet bekend of na 2030
Tabel 1. Woningaantallen Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland
In de probleemanalyse (dd. 9 februari 2016) werd al eerder een overzicht geschetst van de ruimtelijk
economische ontwikkeling sinds 1995. Daarin was te zien dat de economie in de Bollenstreek en in de
Haarlemmermeer de laatste decennia gegroeid is. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft
toekomstscenario’s ontwikkeld met een hoge en een lage ruimtelijk/economische groei. Deze laten tot
2030 een verdere substantiële groei zien in het hoge scenario en een kleinere groei in het lage scenario. In
de MER Duinpolderweg zijn deze toekomstscenario’s vertaald naar het verkeersmodel. Het verkeersmodel
wordt voor het basisjaar (2010) en het toekomstjaar (2030) gevuld met sociaal economische gegevens:
aantallen woningen, inwoners en arbeidsplaatsen. Op basis van deze gegevens berekent het
verkeersmodel de verkeersstromen.
Kijkend naar de actuele situatie rondom de planvorming bij gemeenten, waarbij in de Noord-Hollandse
gemeenten een versnellingsactie is gepland en waarbij de gemeente Haarlemmermeer van plan is

versneld met de woningbouw aan de slag te gaan en waarbij uit de woningbouwmonitor in Holland Rijnland
blijkt dat de druk steeds verder toeneemt, zijn bovenstaande cijfers zoals omschreven in het hoge scenario
dus niet ondenkbaar, maar komen dicht bij de huidige planvorming.
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