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Uw kenmerk

Naar aanleiding van uw brief van 17 oktober 2019 berichten wij u als
volgt. Allereerst bedanken wij u voor uw raadsbreed gedragen initiatief.
Dat wordt op prijs gesteld. Wij maken uit uw brief op dat u content bent
met het coal¡tieakkoord van de provincie Noord-Holland, maar een
aantal uitvoeringsvragen heeft.
ln dat verband geeft u aan dat u het príncipe eerst bewegen, dan
bouwen huldigt. Het is een principe waarvoorwij - ook blijkens eerdere
coalitieakkoorden in Noord-Holland, veel sympathie kunnen opbrengen.
Zeker als wij dat relateren aan de enorme opgave in de productie van
woningen in de metropoolregio, waaraan u een stevige bijdrage wenst
te leveren. Dat lUkt ons een goede zaak, waarvoor verschillende
overheden verantwoordel ij khede n d ragen.
Het bestuurlijk en maatschappelijk overleg waarover ons
coalit¡eakkoord spreekt is gestart, maar nog niet afgerond. Het vraagt
tijd en zorgvuldigheid. Daarna komen de antwoorden op de vragen die
u stelt aan bod.
Ter informatie brengen wij u ter kennis dat uw brief inmiddels een rol
heeft gespeeld in de bespreking van de commissie mobiliteit en
bereikbaarheid van 28 oktober jongstleden. ln deze bespreking werd
door enkele statenleden ook bezorgdheid geuit over de voortgang van
het project.
In breder verband heeft het Ceorganiseerd Bedrijfsleven Noord-Holland,
waaronder VNO-NCW-WesI, Evofenedex, TLN en NS, zijn zorgen geuit
over de bereikbaarheid in de Provincie Noord-Holland en zijn er
Statenvragen gesteld. Tevens hebt u - net als de gemeenteraad van
Lisse en de Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland - een brief
ontvangen van de dorpsgemeenschap Lisserbroek. Wij zijn benieuwd
hoe u daarnaar kijkt vanuit uw belang. Ons college gaat in elk geval - in
afstemming met uw college - gesprekken aan met vertegenwoordigers
van uw dorpskernen. Zwaanshoek en Beinsdorp ziin al geweest als u
deze brief ontvangt en Abbenes en Lisserbroek staan gepland tussen nu
en medio januari.
Wij zijn van mening dat het neerleggen van een exacte planning nu
ongewenst zou preluderen op de uitkomst van gesprekken, die gaande
zijn.
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De wens is uiteraard om op (een zo realistisch mogelUke) korte termijn
duidelijkheid te geven over het vervolg. Wij vermoeden dat aan het eind
van het eerste kwartaal 2020 daarover meer te zeggen valt.
Uw college van burgemeester en wethouders wordt en is in de persoon
van de portefeuillehouder economie & innovatie, verkeer & vervoer en
cultuur, betrokken bij het proces en zij kan u als gemeenteraad op
passende wijze op de hoogte houden van de voortgang, zodra deze
zich voordoet. Daarnaast bieden wij u aan om desgewenst ¡n een
persoonlijk gesprek met een delegatie van uw raad toe te lichten voor
welke feiten en omstandigheden wij ons gesteld zien. Dat geeft wellicht
nog wat meer perspectief en reliëf aan de pos¡ties van uw raad en ons
college. Het lijkt ons juist om u te verzoeken doortussenkomst van uw
genoemde bestuurder aan te geven of een gesprek met een delegatie
van uw raad voor u een toegevoegde waarde heeft.
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