
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp Zienswijze Duinpolderweg 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Basistaak 
    

3. Regionaal belang Duinpolderweg is van belang voor de regionale 
bereikbaarheid. Met deze zienswijze beogen wij te 
bewerkstelligen dat GS de beslissing over het 
voorkeursalternatief herziet. 

4. Behandelschema: 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
   
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 

 
 
24-10-2018 
29-11-2017 
 
 
 
14-03-2018 

 
 
 
1-2-2018 
18-01-2018 
 
 

 
 
 
 
15-2-2018 
 
 

5. Advies PHO Positief advies inzake de zienswijze 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Nvt 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Kennisnemen van de zienswijze over de 
Duinpolderweg die Holland Rijnland heeft 
ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland en Noord-Holland. 

8. Inspraak Nvt 

9. Financiële gevolgen Nvt  

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Informatienota AB  
 

 
 
 
 
 
 
 

Portefeuillehouder: Arno van Kempen  
 

 
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 Zuid-
Holland 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. 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 14 maart 2018  
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Katwijk  
Agendapunt: 06 
Kenmerk: ADV-18-01032 



 

 
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 


