De Duinpolderweg, een grote bedreiging voor de regio.
De Duinpolderweg is een pittoreske naam voor een megaproject, waarbij
er een snelweg wordt aangelegd vanaf de N206 bij Noordwijkerhout, over
de nu nog prachtige Vogelenzangse Strandvlakte, vlak langs het dorp
Vogelenzang, door het bos van GGZ inGeest en door de Oosteinderpolder
vlak langs Bennebroek, om tenslotte via de Nieuwe Bennebroekerweg aan
te sluiten op de A4. Dit is één van de zes voorgestelde tracés. Er lopen nog
vier soortgelijke varianten ten noorden van De Zilk en recent is er een
zesde variant voorgesteld die zuidelijk van De Zilk afbuigt van de N206 en
door de Zilkerpolder en langs het spoor naar het noorden loopt. Allemaal
zijn ze schadelijk voor de leefbaarheid, milieu en onze regio!
Op deze weg worden zo’n 30.000 vervoersbewegingen per dag verwacht.
Verkeersanalyses laten zien dat de verkeersdrukte in de dorpskernen van
Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede sterk zal
toenemen door de aanzuigende werking van deze nieuwe verbinding naar
de A4. En dat terwijl één van de doelstellingen van aanleg van de nieuwe
weg juist vermindering van het verkeer door de dorpskernen is!
Bovendien maakt de Duinpolderweg letterlijk de weg vrij voor
“Bollenstad”: grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek.

Bestuurders bedenken een ‘oplossing’ en zoeken dan
pas het probleem!
Normaal vormt de probleemanalyse een belangrijk onderdeel van de
verkenningsfase van nieuw aan te leggen wegen. Nut en noodzaak van een
maatregel moeten eerst worden aangetoond en duidelijk worden
gekwantificeerd. Er moeten bijvoorbeeld heldere cijfers zijn over
verkeersongevallen en rijtijdverliezen.
Het is schokkend om te constateren dat noch de Bereikbaarheidsstudie
Grensstreek, noch het rapport ‘Van Greenport tot Mainport’ daarin voorzien.
Bestuurders blijven maar wijzen op de voordelen van de Duinpolderweg, maar er
is dus nooit een gedegen en gekwantificeerde probleemanalyse verricht en het
heeft er alle schijn van dat eerst de oplossing is bedacht en dat het probleem er
later bij moest worden geconstrueerd.
Deskundigen die de genoemde rapporten hebben bestudeerd vallen bovendien
van de ene verbazing in de andere. De rapporten staan vol fouten en
ongefundeerde aannames. Welk regionaal verkeersprobleem rechtvaardigt nu
eigenlijk de aanleg van deze bijna 200 miljoen euro kostende Duinpolderweg?
Een gedetailleerde en kritische beschouwing treft u in het rapport van de heer
Martin Bunnik (onze website: www.geenduinpolderweg.nl), die al eerder
Rijkswaterstaat adviseerde bij grote infrastructurele projecten.

Er is veel verzet tegen de Duinpolderweg bij de bevolking en bij
de kwekers in het gebied.
Zo worden op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van PNH in totaal 289
zienswijzen ingediend. De Commissie voor de MER geeft op 31 juli 2014 een
duidelijk advies op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Men adviseert onder
andere dringend het zoekgebied te verruimen en om nut en noodzaak
onomstotelijk vast te stellen. Binnen Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft
men de opvolging van dit advies echter moeten afdwingen met een
amendement.
Op 28 januari 2014 vraagt het Platform in het kader van de Wet Openbaarheid
Bestuur om de opdrachtgeving aan het onderzoeksbureau Haskoning/DHV. Het
duurt 9 maanden en een zitting bij de hoorcommissie - die het Platform in het
gelijk stelt - alvorens deze openbaar wordt gemaakt.
Er volgt een rapport Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek op 18
december 2014 en ook een nieuw geïntroduceerde variant: de Spoorvariant.
Deze wordt ingegeven door de conclusies in het rapport van de Themagroep
Stikstof Duinpolderweg. Tegen deze nieuwe variant kon bezwaar worden
gemaakt en dat is door velen gebeurd!
Op 7 en 19 januari 2015 worden beiden behandeld in de Commissies van resp.
PZH en PNH en spreken leden van het Platform in om onderbouwd kritiek te
geven op dit rapport.

Twee onafhankelijke deskundigen (Martin Bunnik en Chris Brunner) schrijven een
Contra-expertise waaruit blijkt dat ook in deze Actualisatie nut- en noodzaak
niet worden onderbouwd en er dus niet in gegaan wordt op het duidelijk advies
van de Commissie voor de MER. Ook de argumentatie voor het laten afvallen van
bouwsteen Midden en het integrale Pakket NOG-Beter is ondeugdelijk aangezien
er geen verkeerskundige knelpuntenanalyse oftewel een gekwantificeerde nuten noodzaakstudie aan ten grondslag ligt. Alle raads- en Statenleden zijn van
deze Contra-expertise op de hoogte gebracht.
De koppeling door de gemeente Haarlemmermeer van de ontwikkeling van de
Parels aan de Ringvaart aan de aanleg van de DPW, wordt onderbouwd
onderuitgehaald in het rapport ‘De DPW een voorwaarde voor de Parels aan de
ringvaart?’, van Martin Bunnik. De DPW biedt geen adequate oplossing voor de
gewenste hoogwaardige bereikbaarheid van de beoogde Parellocaties langs de
Ringvaart, is de conclusie. Opnieuw blijkt beleid van bestuurders gebaseerd te
zijn op ontoereikende rapporten.
Intussen blijkt de DPW in
maart 2015 een onderwerp van discussie te
zijn bij de verkiezingen
voor
de
Provinciale
Staten, net als in 2014
bij de verkiezingen voor
de gemeenteraad.
Het Platform vraagt de
politieke partijen de
aanleg van de DPW niet
op te nemen in een
coalitieakkoord, aangezien er nog te veel
onduidelijkheden
zijn
zoals hiervoor beschreven. In de provincie ZH werd op 7 januari 2015 om een
‘tussenstap’ gevraagd, maar inmiddels is zelfs verzocht het project ‘on hold’ te
zetten. Vertraging van het project zal het gevolg zijn.
Intussen is in de 2e Kamer de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
aangenomen. De DPW is bij de PAS aangemeld als prioritair project. Dit zal GS
PNH meer ruimte geven om met de stikstofdepositie om te gaan. De Themagroep
Stikstof DPW voorziet zelf dat de twee noordelijkste varianten weinig kans
maken, waardoor de vergunbaarheid van DPW in het gedrang komt. Dit is de
aanleiding geweest voor de wonderlijke Spoorvariant.
De wethouders van Haarlemmermeer en Hillegom zitten intussen niet stil en zijn
aan het lobbyen met hun alternatieven die een versnelde aanleg van delen van
de DPW mogelijk moet maken.
Door deze discussie over nieuwe alternatieven wordt voorbijgegaan aan het
veel belangrijkere punt van nut- en noodzaak die nog steeds niet zijn
aangetoond.

Geen Duinpolderweg
De Bollenstreek en de regio
Zuid-Kennemerland
zullen
onherstelbaar beschadigd raken
en nooit meer hetzelfde zijn als
de Duinpolderweg wordt aangelegd, op welke plaats dan
ook.
Bestuurders en voorstanders
van de weg rechtvaardigen de
aanleg met de stelling dat
verkeer ‘om de dorpen heen
geleid wordt’. De werkelijkheid
is anders, cijfers tonen aan dat
de Duinpolderweg leidt tot
sterke toename van verkeer
langs en ook door de dorpen.
Het open landschap en de belofte van het handhaven van de bollengronden uniek natuur- en cultuurlandschap - wordt geschaad en daarmee ook de toeristen
die in voorjaar en zomer naar ons prachtige gebied komen.
En dit alles terwijl er geen enkel feitelijk geconstateerd probleem mee wordt
opgelost!
Platform NOG is een samenwerkingsverband van
betrokken bewoners- en belangenorganisaties en heeft
zich tot doel gesteld om realisatie van de
Duinpolderweg tegen te houden zolang de noodzaak
van deze weg niet onomstotelijk is aangetoond.
Onze activiteiten zijn:
- Goede informatie geven aan de burgers in het
gebied
- De bestuurders kritisch volgen
- Colleges, raadsleden en Statenleden informeren
Vertegenwoordigd worden:
Dorpsraad Vogelenzang
Dorpsraad Bennebroek
Wijkraad Oostduin (Hillegom)
Platform De Zilk
Stichting Niet door De Zilk
Milieudefensie Haarlem
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland
Vereniging tot behoud v.h. landelijk karakter van Vogelenzang
Er wordt daarnaast samengewerkt met diverse milieuorganisaties.
Op onze website staat heel veel informatie en alle
www.geenduinpolderweg.nl
Contact: Platformnog@geenduinpolderweg.nl

rapporten:

