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Onderwerp:
Zienswijze Duinpolderweg

Kennisnemen van:
De zienswijze over de Duinpolderweg die Holland Rijnland heeft ingediend bij de
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland.
Inleiding:
Op 19 december 2017 hebben beide Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en ZuidHolland besloten over een voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg. Helaas hebben
GS voor het alternatief ‘Zuid’ gekozen. Holland Rijnland is groot voorstander van
alternatief ‘Midden’ en heeft daarom deze zienswijze aangeboden. De zienswijze is in
nauw overleg met de (Bollenstreek)gemeenten tot stand gekomen. De zienswijze is 16
februari 2018 ingediend bij beide provincies. Enkele gemeenten (Hillegom,
Noordwijkerhout, Noordwijk, Lisse) hebben ook een eigen zienswijze ingediend. Hierin is
verwezen naar de zienswijze van Holland Rijnland. Na de inspraakprocedure zal een nota
van beantwoording opgesteld worden, waarbij op de ingekomen zienswijzen wordt
gereageerd. Daarna volgt een besluit over een definitief voorkeursalternatief. De
verwachting is dat dit medio 2018 aan de orde zal zijn.
Kernboodschap:
Wij pleiten er in deze zienswijze voor om te kiezen voor het realiseren van een robuuste
verbinding in het gebied volgens alternatief ‘Midden’, het alternatief van de
projectorganisatie. In eerste instantie tot aan de N208, met de optie om een verbinding
tussen de N208 en N206 later mogelijk te maken. De projectorganisatie heeft op basis
van de onderzoeken geconcludeerd dat dit alternatief gecombineerd met de zuidelijke
randweg Lisse en de randweg Zwaanshoek, het beste alternatief voor de regio is.
Consequenties:
Met deze zienswijze beogen wij te bewerkstelligen dat GS de beslissing over het
voorkeursalternatief herziet. In het algemeen wil Holland Rijnland door middel van een
gezamenlijke zienswijze, een eensgezinde lobby en met een eenduidig geluid
bewerkstelligen dat zowel binnen de adviesgroep, de stuurgroep als op provinciaal niveau
helder wordt waarom de voorgestelde variant van de projectorganisatie beter is.

Communicatie:
We hebben een krachtige lobby ingezet om onze zienswijze kenbaar te maken. Er heeft
onder meer een persgesprek plaatsgevonden (d.d. 24/1), er is een persbericht uitgegaan
(24/1) en er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij beide provincies
(resp. 25/1 en 7/2).
Uitvoering:
Als de nota van beantwoording ontvangen is, zal het bestuur hierover geïnformeerd
worden. Het bestuur zal uiteraard ook zodra de beide Gedeputeerde Staten tot een
definitief advies aan Provinciale Staten zijn gekomen, hier bericht van ontvangen.
Bijlagen:
1. Zienswijze Holland Rijnland over Duinpolderweg

