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Deel 1: Inleiding & Doel

1.1

Doel van de Nota

In deze Nota van Beantwoording geven de Provincies Noord - Holland en Zuid - Holland een reactie op verschillende binnengekomen zienswijzen.
Zienswijzen konden worden ingediend op de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau, vastgesteld op 21 mei 2013 door de GS-en van beide Provincies als
bevoegd gezag voor het MER Duinpolderweg. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau markeert het begin van de studie naar de milieueffecten van de
Duinpolderweg. Het beschrijft de bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor een nieuwe wegverbinding. Daarnaast wordt beschreven
op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in de
Milieueffectrapportage (MER). Deze vormt de basis voor besluitvorming voor een (voorlopig) voorkeursalternatief.

1.2

Achtergrond van het Project

De grensstreek van Noord - Holland en Zuid - Holland is een dynamisch gebied en de verwachting is dat de ruimtelijke ontwikkelingen van de afgelopen
jaren zullen doorzetten. Dit heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied. Om de vereiste bereikbaarheid
van de voorziene ruimtelijk-economische ontwikkelingen te kunnen faciliteren en de huidige en toekomstige verkeersproblematiek in en naar de kernen op
te lossen, moet een betere verbinding tussen de N206 en A4 tot stand komen; de Duinpolderweg. Het voornemen is om deze verbinding te realiseren door
een combinatie van verbetering van bestaande weginfrastructuur en aanleg van nieuwe weginfrastructuur.

1.3

Stand van Zaken

Op 28 maart 2013 heeft de Stuurgroep Duinpolderweg als initiatiefnemer van het project een besluit genomen over de te onderzoeken alternatieven in het
MER. In de Stuurgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de provincies Noord- en Zuid - Holland, de Stadsregio Amsterdam, het
samenwerkingsverband Holland Rijnland, de regionale samenwerking Zuid - Kennemeriand en de gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal, Hillegom en
Noordwijkerhout.
Het project bestaat uit drie onderdelen, een verbinding tussen de N206 en N205, een verbinding tussen N205 en de Spoorlaan en een verbinding tussen de
Spoorlaan en de A4 . De Stuurgroep heeft op 28 maart 2013 vijf alternatieven gekozen voor de verbinding tussen de N206 en N205. Daarnaast zijn er twee
alternatieven in beeld voor de verbinding tussen N205 en Spoorlaan plus drie alternatieven voor het stuk tussen de Spoorlaan en de A4. Deze verschillende
alternatieven worden onderzocht In het MER. Dit MER wordt opgesteld om het milieubelang voorwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. Het
besluit waar deze rapportage voor wordt opgesteld is het besluit over het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan voor de verbinding tussen N206 en
A4.

De besluitvorming over de Duinpolderweg zal gefaseerd verlopen. In de eerste fase, waar de hier behandelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau en deze
bijbehorende Nota van Beantwoording betrekking op hebben, wordt een besluit genomen over een Voorkeursalternatief. In de tweede fase wordt dit
Voorkeursalternatief uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan.
De Ontwerp Notitie Reikwijdte & Detailniveau is tussen 24 mei 2013 en 5 juli 2013 ter inzage gelegd. In deze periode is belanghebbenden tevens de
mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen op de Notitie. In totaal zijn er tijdens de inspraakperiode 289 zienswijzen ingediend. Daarnaast is de
commissie voor de m.e.r. gevraagd om advies te geven over de Ontwerp Notitie. In de volgende paragraaf wordt naast de hoofdlijn van beantwoording van
de zienswijzen behandeld hoe het advies van de Commissie wordt vertaald in het uiteindelijke MER.

1.4

Hoofdlijn van de inspraak

Gezamenlijke zienswijze
Van de 289 ingediende zienswijzen zijn er 224 identiek. Deze betreffen een gezamenlijke zienswijze die is opgesteld door vertegenwoordigers van
verschillende belangenverenigingen in de omgeving. Deze zienswijze gaat op vier onderwerpen in:
1.

Nut & Noodzaak / Probleemanalyse

De indieners stellen onder meer dat de doelstelling van het project niet goed geformuleerd is, dat probleemstellingen niet concreet genoeg geformuleerd
zijn en dat nut en noodzaak van de nieuwe verbinding onvoldoende wordt aangetoond. Aan deze punten wordt in het MER aandacht besteed door een
actualisatie te maken van de probleemanalyse en deze opnieuw te vertalen in concrete en meetbare doelstellingen. Deze analyse wordt gemaakt van de
verschillende knelpunten op het gebied van verkeersafwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De verschillende alternatieven worden in het MER
beschreven en vergeleken aan de hand van het probleemoplossend vermogen, milieueffecten en doelbereik.
2.

De selectie van alternatieven

De zienswijze geeft ook commentaar op de selectie van alternatieven die nog in beeld zijn. Volgens de verschillende indieners dienen onder meer het
nulplus alternatief, het doortrekken van de N207 naar de N206 doorgerekend te worden in het MER, alsmede het integrale NOG Beter alternatief.
Uit eerdere verkenningen is te concluderen dat het nulplusalternatief niet voldoet aan de doelstellingen van het project. Het vormt daarmee geen oplossing
voor de verkeersproblemen in de regio en zal daarom niet opnieuw worden doorgerekend in het MER. De verkeerskundige werking van de doortrekking van

