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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de VVD-fractie d.d. 14-01-2013 inzake de Duinpolderweg  

Op 17 december 2012 hebben we de informatieavond bijgewoond over de nieuwe 

Duinpolderweg. Een goed georganiseerde avond met veel nuttige informatie. Er komt 

nog een MER-variantenstudie, waarin vier varianten nader worden onderzocht. Op basis 

van deze uitkomsten wordt een tracé bepaald. 

Recentelijk stond in het Haarlems Dagblad een bericht met de volgende tekst : 

“ Gemeenteraden en burgers staan buiten spel bij de besluitvorming over de 

Duinpolderweg. Het stadium van meepraten is voorbij. De provincie Noord-Holland 

voert de regie en neemt ook de uiteindelijke beslissing over de verbindingsweg tussen 

de N205 en N206.” 

 

Daarover hebben we de volgende vragen : 

 

1. Is het niet zo dat de raad van Hillegom over de uitkomst van de MER-

variantenstudie een standpunt kan bepalen, waarbij met name kan worden 

getoetst aan de Gebiedsvisie Polders en de raadsmotie over inpassing van de 

Duinpolderweg?  

 

Antwoord: Uiteraard kan de raad van Hillegom een standpunt bepalen over de 

uitkomsten van de MER-studie en dit toetsen aan haar eigen beleid. Bij de studie naar 

de effecten van de varianten is de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw 

betrokken. In de Stuurgroep Duinpolderweg (= het Breed Bestuurlijk Overleg, specifiek 

voor de Duinpolderweg) is de wethouder verkeer vertegenwoordigd.   

Formeel worden wij geconsulteerd over de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” die in 

het eerste kwartaal aan de commissie MER zal worden aangeboden. Wij zullen u 

betrekken bij deze consultatieronde. 

De keuze voor een voorkeursalternatief en de daaraan ten grondslag liggende stukken 

worden ook aan de Stuurgroep voorgelegd.  De gemeenteraad zal te zijner tijd ook 

worden betrokken bij de consultatieronde over het voorkeursalternatief en de 

inpassing op ons grondgebied. 
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2. Is het college daarom bereid de uitkomsten van de MER-variantenstudie zo snel 

als mogelijk na het beschikbaar komen van de rapporten deze via de 

agendacommissie te agenderen voor de raad?  

 

Antwoord: Ja. Wij zullen uw raad op de hoogte houden van de voortgang van de studie 

en zodra er relevante stukken beschikbaar zijn deze aan de raad ter hand stellen.  

 

3. Is het werkelijk zo dat Noord-Holland de uiteindelijke beslissing neemt en daarbij 

het gemeentelijk standpunt terzijde kan schuiven?  

 

Antwoord: Nee, de finale besluitvorming over een iPIP (integraal Provinciaal 

InpassingPlan) vindt weliswaar plaats in de Provinciale Statenvergaderingen van Noord- 

en Zuid-Holland, maar niet alvorens de betrokken gemeenteraden in de gelegenheid 

zijn gesteld om hun standpunt te bepalen. Deze raadpleging is wettelijk vastgelegd.  

Er is overigens nog niet definitief gekozen voor een iPIP. Eind maart wordt aan de 

stuurgroep deze keuze aan de hand van een notitie voorgelegd. 

Omdat de weg op het grondgebied van twee provincies en drie of vier gemeenten is 

geprojecteerd is het wenselijk de besluitvorming over het te kiezen tracé en de wijze 

van inpassing centraal te regisseren. De keuze voor een iPIP doet het meest recht aan 

een integrale beoordeling van alle aspecten van de gehele verbinding, van N206 tot de 

aansluiting op de A4. Bovendien is het de meest voor de hand liggende juridische basis 

voor een (integrale) MER en MKBA. Tot en met de vaststelling van het 

voorkeursalternatief wordt het project daarom als een geheel beschouwd. Daarna, of 

ten tijde van deze vaststelling wordt beoordeeld of en op welke wijze het project 

procedureel in delen kan worden opgeknipt teneinde de uitvoering van onderdelen te 

versnellen. 

Indien wordt gekozen voor een iPIP voor het gedeelte tussen de N206 en de N205 ligt 

het initiatief  voor de procedurele inpassing van dit deel niet meer bij de gemeenten, 

maar worden deze over de inpassing van de weg op hun grondgebied geraadpleegd. 

De Stuurgroep Duinpolderweg is het belangrijkste adviesorgaan van de Gedeputeerde 

Staten van Noord-en Zuid-Holland bij de voorbereiding van het advies aan de 

provincies.  

 

4. Is de wethouder bereid de raad na elk Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) te 

informeren over het hetgeen binnen het BBO is overlegd? 

 

Antwoord: Ja, zie voor een toelichting antwoorden op de vragen 1 en 2. 

 

 

 

 

 


