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Uw kenmerk

Bijlagen

Aan de leden van Provinciale Staten

Onderwerp

Vervolgstappen Duinpolderweg.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

25964W Den Haag

Tram I en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

d¡chtbij het

provinciehuis. Vanaf

stat¡on Den Haag CS is

het tien m¡nuten lopen.

De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.

Geachte Statenleden,

ln de Commissie Verkeer en Milieu op dinsdag 7 januari 2015 spraken wij over de

Duinpolderweg. lk heb toegezegd u per brief te informeren over de vervolgstappen.

Met de vaststelling van de NRD heeft u opdracht gegeven onderzoek te doen naar de

Duinpolderweg.

Voor de (economische) toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin-

en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. De

verkeersdoorstroming is op dit moment onvoldoende en uit de cijfers blijkt dat dit in nabije

toekomst alleen maar zal verergeren. Dat is slecht voor de (lokale) economie, het milieu en de

leefbaarheid in de dorpen.

De Duinpolderweg is een verbindingsweg tussen de N206 en de 44, die het drukke

(vracht)verkeer buiten de dorpen om laat rijden. Hierdoor verbetert de leefbaarheid en veiligheid

in de dorpen en kan het verkeer beter doorrijden.

Onze gezamenlijke conclusie op 7 januari 2015 was: het is nu te vroeg voor besluitvorming,

daarom komt er een tussenstap. ln de tussenstap komen aan de orde het, in gesprek met

betrokkenen, verduidelijken van de gehanteerde verkeerscijfers en -modellen, een discussie over

de verkeersproblematiek (problemen, doelen, nut en noodzaak). Daarna valt een besluit over het

afuallen of toevoegen van MER alternatieven (incl. pakket NOG Beter). De gesprekken met

bewoners en belanghebbenden zullen worden geintensiveerd, gericht op samenwerking.

lnmiddels hebben Provinciale Staten in Noord-Holland en de gemeenteraad van Hillegom ook

over de Duinpolderweg gesproken. PS Noord-Holland hebben gevraagd om een gezamenlijk

overleg met u. B&W van Hillegom hebben een zienswijze ingediend op de toevoeging van de

Spoorvariant.
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ln de andere gemeenten, vertegenwoordigd in de stuurgroep (o.a. Bloemendaal) zal bespreking

nog plaatsvinden.

Na overleg met de verantwoordelijke bestuurders, meld ik u dat wij gezamenlijk werken aan de

uitwerking van de tussenstap. Dit betreft:
. Het voeren van gesprekken met belangengroepen over de verkeerscijfers, -modellen en

de Actualisatie van de Grensstreekstudie;
. Naar voren halen en concretiseren van de probleemanalyse, de aanscherping van de

doelen ter onderbouwing van nut en noodzaak (cf. Advies Cie MER), bedoeld voor de afweging

van MER alternatieven na voltooiing van de tussenfase;
. Het houden van gesprekken met bewoners en belangenorganisaties, naar aanleiding van

de binnengekomen reacties (algemeen en op de toevoeging van de Spoorvariant), gericht op

samenwerking en het verkrijgen van draagvlak;
. Het opstellen van wedezijdse spelregels voor samenwerking met belangenorganisaties.

ln het kader van het introductieprogramma voor nieuwe statenleden (Zuid-Holland) bieden wij u

aan u zo spoedig mogelijk bij te praten over de stand van zaken rondom de Duinpolderweg.

Hierin horen wijgraag uw opmerkingen en suggesties.

Onder voorbehoud van de nadere uitwerking van de tussenstap en uw wensen voor bespreking,

stelt de stuurgroep de volgende planning in 2015 voor:

- april: beantwoording van de binnengekomen reacties van bewoners;

- april - juli: uitvoering tussenstap;

- september: gezamenlijke informerende/technische briefing voor statencommissies ZH en NH;

- oktober: (gezamenlijk) behandeling resultaat tussenstap in de commissies.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw l.G.M. de Bondt

Een afuchrift van deze brief is vezonden aan:

- PS Noord-Holland

- GS Noord-Holland en Zuid-Holland

- leden stuurgroep Duinpolderweg (via projectsecretariaat Duinpoldenrrreg)

- gemeentebesturen van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Katwijk, Teijlingen, Bloemendaal, Heemstede, en

Haarlemmermeer,

- Holland Rijnland

- Stadsregio Amsterdam

- RWS West Nederland-Noord
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