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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 5 april 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), en M.T.B.M. de 

Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse (D66), S. Boschma (D66), J. van 

Duffelen (BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), 

W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden 

(Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), M. Roelofs 

(BBH), F.Q.A. van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, plaatsvervangend griffier 

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren A. de Jong en J.A.J. Verheijen 

 

Afwezig:  A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en J.A. van Rijn (BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Jansen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

de heer Van Steenis spreekt in namens HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek) 

de heer Van de Reep spreekt in namens de vereniging Behoud de Polders 

de heer Meskers spreekt in namens de stichting Spoorvariant Nee  

de heer Knijn spreekt in namens het Platform NOG 

de heer Denayere spreekt in namens de Wijkraad Oostduin 

 

Zij spreken allen in over agendapunt 5 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Probleemanalyse Duinpolderweg 

De heer Van Egmond dient namens alle fracties een amendement in (zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt toe tijdens de vergadering van de stuurgroep 

Duinpolderweg op 21 april 2016 te vragen om de vergaderstukken van deze 

vergaderingen openbaar maken en om de onafhankelijke Milieueffectrapportage 

(MER) naar voren te halen. 

De raad neemt het amendement unaniem aan.  

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.  

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2016. 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
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      BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (unaniem aangenomen) 

Onderwerp: Inspraakreactie Tussenstap Duinpolderweg voor Provinciale Staten van 

Noord- en Zuid-Holland 

Ingediend door de heer Van Egmond namens alle fracties  

 

Tekst amendement 

Beslispunt 1 : De inspraakreactie over de resultaten Tussenstap Duinpolderweg 

gewijzigd vast te stellen, en wel als volgt. 

De tekst 

“Net als de meeste andere betrokken partijen erkennen wij dat er op bepaalde plaatsen 

in Hillegom en elders in onze regio knelpunten zijn op het gebied van bereikbaarheid, 

leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Deze knelpunten 

vragen om oplossingen.” te vervangen door “Net als de meeste andere betrokken 

partijen ontkennen wij niet het bestaan of mogelijk ontstaan van knelpunten die om een 

oplossing vragen.” 

De zin 

“De noodzaak om knelpunten aan te pakken is aanwezig maar er blijft – terecht of niet – 

gebrek aan eenduidigheid bestaan over de verkeersproblematiek, alsmede gebrek aan 

bestuurlijk en/of maatschappelijk draagvlak voor de nu bij ons bekende mogelijke 

oplossingsvarianten.” te vervangen door “De probleemanalyse heeft helaas het gebrek 

aan eenduidigheid over de verkeersproblematiek niet opgelost. Daarnaast constateren 

wij een gebrek aan bestuurlijk en/of maatschappelijk draagvlak voor de nu bij ons 

bekende mogelijke oplossingsvarianten.” 

De tekst 

“Gelet op de ladder van Verdaas zijn wij er voorstander van om zo spoedig mogelijk het 

openbaar vervoer te versterken. Om die reden verzoeken wij u met klem om versneld 

uitvoering te geven aan een HOV-verbinding van Noordwijk, via Lisse en de 

Haarlemmermeer naar Schiphol.” te wijzigen in “Gelet op de ladder van Verdaas zijn wij 

er voorstander van om zo spoedig mogelijk het openbaar vervoer in de Grensstreek te 

versterken. Om die reden verzoeken wij u met klem om versneld uitvoering te geven aan 

een HOV-verbinding van Noordwijk, via Lisse en de Haarlemmermeer naar Schiphol, 

alsmede aan de andere in het rapport van TransTec genoemde maatregelen.” 

Na de zin  

“Gelet op dezelfde ladder kunnen wij instemmen met het verdubbelen van de (nieuwe) 

Bennebroekerweg en - waar dat nog niet heeft plaatsgevonden - met het verdubbelen 

van de N205.” de volgende zin toe te voegen “Daarnaast willen wij graag dat ook op 

korte termijn wordt gekeken naar het verbreden van de Elswoutbrug over de Ringvaart in 

combinatie met het verdubbelen van het laatste stukje wegvak tot aan de kruising met 

de N208.” 

In de zin 

“Als Hillegom willen wij graag samen met u en alle andere betrokkenen bezien, hoe door 

middel van een gefaseerde aanpak tot de best mogelijke oplossingen gekomen kan 

worden om de gesignaleerde knelpunten in de Grensstreek aan te pakken” 

het woord “gesignaleerde” te schrappen. 

Aan de zin 

“De door ons gewenste volgende processtap doet naar onze mening meer recht aan de 

bestuurlijke verkenning.” toe te voegen “en het gebrek aan eenduidigheid over 

gesignaleerde knelpunten.” 

 

Toelichting 

1. De oorspronkelijke tekst brengt o.i. onvoldoende tot uiting dat de raad  twijfels heeft 

bij de in de probleemanalyse genoemde knelpunten, vooral waar dat betreft de aard 

en omvang van toekomstige knelpunten. Door een aantal kleine tekstwijzigingen 

wordt meer afstand genomen van de knelpunten zoals genoemd in de 

probleemanalyse. 
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2. De uitvoering van een HOV-verbinding wordt al voorzien, maar een betere 

doorstroming van buslijn 57 is nog niet gerealiseerd. Deze buslijn kan een 

belangrijker bijdrage aan de mobiliteit in de grensstreek leveren wanneer de in 2013 

gerapporteerde (acht) knelpunten worden aangepakt. In het rapport van TransTec 

(juni 2013) blijkt dat van de acht belangrijkste knelpunten er drie op Hillegoms 

grondgebied liggen en de overige, waaronder de brug over de Ringvaart van de 

Haarlemmermeer, en de aansluiting met de Hillegommerdijk, in de gemeente 

Haarlemmermeer. 

3. De N205 is voor een groot gedeelte al als vierbaansweg uitgevoerd, maar het gedeelte 

tussen de N205 en Zwaanshoek is nog tweebaans, evenals de Elswoutbrug over de 

Ringvaart van de Haarlemmermeer. De colleges van Hillegom, Lisse en 

Haarlemmermeer hebben in een gezamenlijke brief van 19 november 2014  aan GS 

van Zuid Holland gepleit voor verbreding van deze brugverbinding om zo een 

bijdrage te leveren aan de bereikbaarheidsproblematiek. 

 

 

 

 


