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Duinpolderweg: bestaande afspraken
geschonden door Noord-Holland
zo 16 jun 2019, 18:07

Nieuwe coalitie NH schept onzekerheden
regio • Vorige week woensdag presenteerden Groen Links, VVD, D66 en PvdA hun
nieuwe coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" voor vorming van een College van
Gedeputeerde Staten van Noord Holland.
Door Jos Draijer
Zoals de titel al doet vermoeden wordt ingezet op groener, socialer en gezonder. Speerpunten:
duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie. Daarvoor is ruim 207 miljoen
gereserveerd, als nieuw beleid. Alleen het beleid dat verandert is opgenomen in het
coalitieakkoord. Beleid dat niet genoemd wordt, wordt gewoon voortgezet.
De Duinpolderweg, als onderdeel van het Programma 'Bereikbaarheid Bollenstreek', wordt
genoemd in het nieuwe coalitieakkoord 2019 - 2023. Dat betekent dus verandering. En hoe?
Voorrang openbaar vervoer en fiets boven auto, reservering van 79 miljoen voor de aanleg
van de Duinpolderweg aan andere zaken besteden, het definitief vastgestelde tracé
Duinpolderweg opnieuw ter discussie stellen, en het eigen belang van Noord Holland voorop
stellen.

Deze nieuwe ontwikkeling raakt de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. De
vraag is hoe de provincie Zuid Holland hierop reageert. Maar daar onderhandelen partijen nog
over een nieuw coalitieakkoord en de samenstelling van een nieuw College van Gedeputeerde
Staten.
Afspraken NH - ZH
Ondanks bestaande afspraken met de provincie Zuid Holland over de definitief vastgestelde
keuze van het tracé (Midden variant) voor de Duinpolderweg en de verdere uitwerking
daarvan, heeft de nieuwe coalitie in Noord Holland deze afspraken geschonden door geheel
zelfstandig te beslissen dat in deze komende periode 2019 – 2023 alleen hoogwaardig
openbaar vervoer en fietspaden worden gerealiseerd. Wel wordt de Bennebroekerweg
verbreed om bestaande en nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeer zelf goed te ontsluiten.
Tegelijkertijd is in de financiële paragraaf van het nieuwe coalitieakkoord te lezen dat de
reservering van 79 miljoen euro voor de aanleg van de Duinpolderweg aan andere zaken
wordt besteed. Maar de beleidswijziging gaat nog verder, want zelfs het definitief
vastgestelde tracé van de Duinpolderweg wordt opnieuw ter discussie gesteld. Alle Noord
Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw worden gehoord over de al door beide provincies
definitief vastgestelde voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis
van het Noord Hollands belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid Holland
over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.
Alles bij elkaar opgeteld wordt het duidelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg geschrapt
wordt, ook al willen of durven de Noord Hollandse coalitiepartijen Groen Links, VVD, D66
en PvdA dat niet hardop zeggen.
Gevolgen: onduidelijkheid, onzekerheid
De gevolgen van deze politieke ontwikkeling kunnen aanzienlijk zijn blijkt uit navraag bij
direct betrokkenen. Er wordt veel kapitaal vernietigd want de afgelopen jaren zijn miljoenen
besteed aan planvorming, onderzoek, reken- en tekenwerk voor dit
(provincie)grensoverschrijdende project. De samenwerking tussen de provincies Noord en
Zuid Holland loopt een flinke deuk op. De nieuwe coalitie in Noord Holland heeft, nog voor
haar aantreden, voor zichzelf een betrouwbaarheids- en geloofwaardigheidsprobleem
geschapen door eenzijdig bestaande afspraken met Zuid Holland te schenden.
Het ergste is, dat er weer onduidelijkheid en rechtsonzekerheid wordt gecreëerd voor direct
belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten. Door de keuze voor het definitieve
voorkeurstracé wisten zij waar ze aan toe waren, los van het feit of dat gunstig of ongunstige
uitpakte voor hen.
Reacties
Hillegoms Statenlid Wim Bakx voor 50+ (tegen het definitieve voorkeurstracé gestemd) stelt
in een reactie: "Het is fout gegaan in de Haarlemmermeer bij de rommelige standpuntbepaling
over de verbinding tussen de N 205 en de N 208, en rol voormalig VVD wethouder Reneman
daarin. Het lijkt er nu inderdaad op dat de Duinpolderweg voor de komende periode
'geparkeerd' is omdat de gereserveerde 79 miljoen euro nu anders wordt besteed. Bovendien
verwacht ik niet dat zowel de provincies NH als ZH de komende periode rond de 200 miljoen
euro beschikbaar hebben om de aanleg van de Duinpolderweg te financieren. Ik denk dat nu

maar nagedacht moet worden over de verbreding van N 207 bij Lisse en het kruispunt daar
vervangen door een rotonde. Dan is Keukenhof ook geholpen".
D66 Statenlid Ton van Rijnberk uit Noordwijk (voor het definitieve voorkeurstracé gestemd)
laat in een reactie weten zeer teleurgesteld te zijn over de opstelling van de nieuwe coalitie in
Noord Holland.
Van Rijnberk: "Na 10 jaar discussie en goed samenwerken eindelijk een compromis bereikt in
NH en ZH over de definitieve tracékeuze Midden variant. En dan u dit, uitermate zwak
optreden van NH. Immers, afspraak is afspraak, daarom moet ZH vasthouden aan het besluit
over deze tracékeuze. NH heeft een probleem, niet ZH. Dat moeten ze zelf oplossen. De
provincie ZH moet dan ook absoluut geen alternatieven bedenken. Kapitaalverlies,
onduidelijkheid en rechtsonzekerheid voor belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten
moet voorkomen worden".
Wethouder/portefeuillehouder Anne de Jong (BBH) van Hillegom reageert: "Ik ben van
mening dat de discussie niet nog eens moet gaan over tracékeuzes. Het definitieve tracé
Midden variant is nu eenmaal definitief en op volkomen democratische wijze vastgesteld door
beide provincies. Als nieuwe bestuurders na een verkiezing besluiten van bestuurlijke
voorgangers gaan terugdraaien verliest het openbaar bestuur, de democratie zijn
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Dan belanden we in onbehoorlijk bestuur en daar
wordt iedereen de dupe van. De discussie moet gaan over de inpassing van de Duinpolderweg
in het landschap binnen het plangebied dat formeel is vastgesteld door beide provincies. Daar
wil ik het voor nu even bij laten. Begin juli komt de Stuurgroep weer bij elkaar en is ook het
nieuwe coalitieakkoord voor NH in de Provinciale Staten NH besproken. En is hopelijk ook
de nieuwe coalitie in ZH bekend. Wellicht weten we dan meer".

