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Inhoud schriftelijke vraag: 

 

 
In de raadsvergadering van 15 februari 2018 heeft de raad zijn zienswijze op het besluit 
van GS van Noord- en Zuid-Holland inzake het Voorlopig Voorkeursalternatief vastgesteld. 
Bloeiend Hillegom en GroenLinks hebben deze zienswijze niet gesteund en hebben 

daarnaast een amendement ingediend dat als doel had om in krachtiger bewoordingen 
een ruimtelijke reservering voor een doortrekking van de weg tussen N208 en N206 af te 
wijzen. Wethouder De Jong ontraadde dit amendement en onderbouwde dit door te 
zeggen dat alle onderzoeken en studies die er inmiddels zijn geweest voldoende aangeven 
dat die doortrekking er in de eerstkomende 20 jaar niet komt. Voorts voegde hij hier aan 
toe dat ondernemers die mogelijk op een tracé zitten helderheid hebben over dat zij daar 
gewoon hun bedrijfsvoering kunnen doorzetten en als zij investeringen doen dat zij die 

ook gewoon in termijnen van 20 jaar kunnen afschrijven. 
In juli 2018 hebben GS van beide provincies een nieuw besluit genomen, waarin is 
gekozen voor de Midden-variant als Voorkeursalternatief en voor een ruimtelijke 

reservering t.b.v. een doortrekking van de N208 naar de N206. In zijn reactie op dit 
besluit dat is verschenen in een plaatselijk weekblad laat wethouder De Jong weten dat 
het college op dit moment geen voorstander is van het doortrekken van de 
Duinpolderweg maar het standpunt van GS begrijpt. 

 
De fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom hebben hierover de volgende vragen: 
1. Hoe moet het begrip van het college voor het huidige standpunt van GS inzake 

het doortrekken worden verklaard?  

 a) in relatie tot de hierboven aangehaalde uitlatingen van de wethouder hierover 
 in de raad van 15 februari 2018 en  
 b) in relatie tot de eerder dit jaar vastgestelde Omgevingsvisie Hillegom 2030? 
2. Heeft het college nieuwe informatie beschikbaar op grond waarvan dit begrip is 

ontstaan? Zo ja, wil het college deze informatie delen met de raad? 

De inwoners en ondernemers in Hillegom zijn nu geconfronteerd met een gewijzigd 
standpunt van het college inzake een ruimtelijke reservering voor een eventuele 
doortrekking van de N208 naar de N206. Dit treft in het bijzonder de ondernemers en 

inwoners die worden gedupeerd door het besluit inzake de ruimtelijke reservering. 
  
3. Welke actie neemt het college hierop richting de betreffende ondernemers en 

inwoners? 

Inwoners en andere betrokkenen hebben in februari een zienswijze kunnen indienen op 
het in december jl. vastgestelde Voorlopig Voorkeursalternatief (Zuid-variant). Met het 
besluit van GS in juli jl. is het alternatief gewijzigd (Midden-variant), waardoor er nu 
andere belangen in het geding zijn en/of andere belanghebbenden in beeld zijn. Wij zijn 



van mening dat dit rechtvaardigt om een nieuwe inspraakprocedure toe te passen, waarin 
belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen op het gewijzigde alternatief. 

4. Deelt het college deze mening? 
5. Zo ja, wat doet het college om dit te bewerkstelligen? 
6. Zo nee, waarom niet? 

De afgelopen weken kwam in het nieuws dat de Europese Advocaat-Generaal aan het 
Europese Hof van Justitie een advies heeft uitgebracht over de toepassing van het 
Programma Aanpak Stikstof op projecten. Dit advies wordt vrijwel altijd door het 
Europese Hof van Justitie overgenomen en dat zou er volgens de Stichting Duinbehoud 

toe leiden dat het voorgestelde voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg juridisch niet 
toegestaan is. 

7. Deelt het college de conclusies die de Stichting Duinbehoud trekt?  
8. Zo ja, wat betekent dit voor de opstelling van het college inzake het in juli 

gekozen Voorkeursalternatief (Midden-variant) en mogelijk andere alternatieven?  
9. Zo nee, waarom niet? 

 

datum antwoordbesluit college:  18 september 2018 

afhandeling in raadsvergadering: 20 september 2018 

 

Antwoord college: 

 

    1a. Het college heeft begrip voor dit onderdeel van het voorstel van beide colleges 
 van GS (planologische reservering tussen de N208 en N206) vanwege het feit dat 

 dit duidelijkheid verschaft aan de bewoners en bedrijven in dit gebied. Op basis 
 van de tot op heden verrichte studies en onderzoeken ziet het college echter geen 
 directe noodzaak voor deze planologische reservering. Dit onderdeel van het 
 voorstel van beide colleges van GS zou wat betreft het college kunnen worden 
 geschrapt. 
 
    1b. In relatie tot de vastgestelde Omgevingsvisie 2030 heeft de gemeenteraad het  

volgende in de zienswijze opgenomen: “Wij vinden het van belang, dat alternatief 
‘Midden’ als wegverbinding zodanig wordt ingepast, dat deze zo weinig mogelijk 
afbreuk doet aan de landschappelijke, cultuurhistorische, natuur- en recreatieve 
waarde van de Oosteinderpolder en de hinder voor de omgeving beperkt blijft. 
Daarnaast zijn wij een groot voorstander van een aquaduct onder de Ringvaart 
door, omdat dit veel beter in het landschap past dan een hoge brug en een vlotte 
doorgang van weg- en waterverkeer bevordert. Wij vinden het tevens van groot 

belang dat de nieuwe wegverbinding een bijdrage levert aan de doelstellingen van 
de deelgebieden in de Omgevingsvisie Hillegom 2030 “Heerlijk Hillegom, 
duurzame (proef)tuin van Holland”.  

 

     2.  Het college heeft geen nieuwe informatie beschikbaar op grond waarvan dit begrip  
is ontstaan. Zie antwoord bij vraag 1a. Er valt dus niets ter zake te delen met de 
gemeenteraad.  

 

3. Het college neemt hierop geen actie. Dit is opgepakt door beide provincies. Alle 
belanghebbenden, dat zijn de bewoners en bedrijven in de omgeving van het 

definitieve voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg, hebben eind juni 2018 
een brief ontvangen van beide provincies waarin ze zijn geïnformeerd over het 
besluit en waarin tevens het proces van verdere besluitvorming is toegelicht. 
 
Opmerking  

In de inleiding bij vraag 3 wordt gesproken over het college. Wij nemen aan dat u 
hierbij doelt op de beide colleges van GS. Het standpunt van ons college ter zake 
is namelijk niet gewijzigd. Zie ook ons antwoord bij vraag 1a.  
 
 



 
4. Het college deelt deze mening niet. Belanghebbenden zijn begin juli 2018 middels 

een brief op de hoogte gesteld van het feit dat er door de Staten van Noord- en 
Zuid-Holland op vrijdag 7 september 2018 een gezamenlijke hoorzitting zou 
worden georganiseerd. Met deze hoorzitting werd iedereen in de gelegenheid 

gesteld aan de leden van Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een 
reactie te geven op het voorstel voor het definitieve voorkeursalternatief voor de 
Duinpolderweg. Deze hoorzitting vervangt de gebruikelijke inspraak tijdens de 
bespreking in de Statencommissies en is onderdeel van de definitieve 
besluitvorming. Daarnaast was er de gelegenheid om schriftelijk te reageren. 
Deze schriftelijke reacties zijn/worden meegewogen bij de beraadslagingen en 
besluitvorming van Provinciale Staten. Zie agenda  https://staten.zuid-

holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2018/Verkeer
_en_Milieu_12_september_2018 

 
5. Zie antwoord bij vraag 4. Het college onderneemt ter zake geen verdere stappen. 

 
6. Het college is van mening dat de belanghebbenden voldoende zijn geïnformeerd.  

 

7. Het uitgebrachte advies van de Europese Advocaat-Generaal aan het Europese 
Hof van Justitie over de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof op 
projecten wordt bestudeerd door de projectorganisatie Duinpolderweg. Zij 
onderzoeken of en zo ja, welke consequenties dit heeft. Omdat wij hierover nog 
niet zijn geïnformeerd, kunnen wij op dit moment niet aangeven of wij de 
conclusies van de Stichting Duinbehoud onderschrijven.  

 
8. Zie antwoord bij vraag 7. 

 
9. Zie antwoord bij vraag 7.  
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