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Z-13-15809 Ruimtelijke ontwikkeling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4038  

B&W-besluit   03-06-2013 

Uitwisseling   27-06-2013 

Raad    11-07-2013 

Agendanummer   12d 

 

Onderwerp:  

Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de start van de MER-procedure 

voor de Duinpolderweg 

 

 

Wij stellen voor:  

 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  

  voor de start van de MER-procedure voor de Duinpolderweg. 

 2.  Het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen te bekrachtigen.   

 

Bestaand kader:  

Wet milieubeheer 

Besluit milieueffectrapportage (MER) 

Besluitvorming Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de provincie 

Zuid-Holland op 21 mei 2013 om de Ontwerp NRD zes weken ter visie te leggen 

 

Doelstelling:  

De verbetering van de verkeersafwikkeling op de oost-westverbinding tussen de 

N206 en de A4. Met dit doel dienen ook de volgende subdoelen te worden bereikt: 

- De bereikbaarheid te verbeteren in de regio’s Bollenstreek en Zuid-Kennemerland  

   en Haarlemmermeer; 

- Het sluipverkeer in de oost-west relaties te verminderen; 

- Het verbeteren van de robuustheid van het verkeersysteem; 

- Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Ringvaart Haarlemmermeer; 

- Het per saldo beperken van het doorgaande verkeer in de kernen Zwaanshoek,  

   Beinsdorp, Bennebroek, Vogelenzang, Heemstede, Hillegom en De Zilk. 

 

De nevendoelstelling voor dit project is het in samenhang met de verkeersafwikkeling 

verbeteren van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied. 

 

Resultaat: 

Onderzoeksresultaten die de bouwstenen vormen om het bevoegde gezag een besluit 

te kunnen laten nemen over een voorkeursalternatief. 
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Inleiding: 

In de Gebiedsvisie Groen Genoegen is een traject (noordelijke variant) voor de 

Duinpolderweg opgenomen.  

Om draagvlak te creëren bij alle partijen is in 2012 in samenspraak met betrokken 

partijen en bewoners een selectie gemaakt van wegvarianten, die voldoende 

oplossend vermogen hebben.  

Dit heeft 11 varianten opgeleverd, die verkeerskundig zijn getoetst op hun effecten. 

Dit heeft vervolgens geresulteerd in circa 4 varianten (zie kaartje pagina 18 van de 

notitie), die onderzocht worden in een MER-studie en samen met een MKBA 

(Maatschappelijke KostenBatenAnalyse) leidt tot een voorkeursvariant. 

Initiatiefnemers 

De initiatiefnemers van project Duinpolderweg zijn de partijen die zitting hebben in 

de Stuurgroep Duinpolderweg. Dit zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland, de 

Stadsregio Amsterdam, het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de regionale 

samenwerking Zuid-Kennemerland en de gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal, 

Hillegom en Noordwijkerhout. 

Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is de instantie die over het voornemen van de initiatiefnemer een 

besluit neemt, in dit geval de juridische verankering van het gekozen tracé in een 

Interprovinciaal Inpassingsplan. Het besluit tot vaststelling van dit plan wordt 

genomen door de Provinciale Staten van de Provincies Zuid- en Noord-Holland. 

Besluit dat door de provincies genomen wordt 

Het MER wordt opgesteld om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de 

besluitvorming. Het besluit waarvoor het MER wordt opgesteld is het besluit over een 

Interprovinciaal Inpassingsplan voor de verbinding tussen de N206 en de A4. De 

wettelijke basis voor de te doorlopen MER-procedure ligt daarmee in de procedure 

voor besluiten zoals opgenomen in paragraaf 7.6 tot en met 7.10 van de Wet 

milieubeheer. Het op te stellen MER is dus een project-MER. 

 

Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen. 

 

Argumenten: 

1.   De Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau biedt voldoende kader om de 

 MER-procedure op te starten 

De ter visie legging van de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de formele 

start van de MER-procedure voor het onderzoeken van de circa vier varianten en geeft 

informatie over de afbakening van het MER-onderzoek (het 'wat, waar en hoe' van het 

project). In de Notitie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Probleem- en doelstelling van dit project; 

• Het voornemen en de in het MER te beschouwen alternatieven voor het voornemen; 

• De in het MER te beschouwen milieueffecten; 

• De te volgen procedure. 
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Ter info: 

Het NRD is het startdocument voor de gehele MER-procedure.  

In de eerste fase wordt een bestuurlijke keuze gemaakt voor een zogeheten 

Voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt in de tweede fase uitgewerkt in 

een Interprovinciaal Inpassingsplan. Dit plan maakt de uitvoering van de 

Duinpolderweg rechtstreeks mogelijk. 

Het MER zal deze gefaseerde besluitvorming ondersteunen met milieu-informatie. In 

de eerste fase van het MER wordt vooral ingegaan op de beschrijving van de effecten 

van de alternatieven en de vergelijking daarvan. Met deze informatie wordt de 

bestuurlijke besluitvorming over het Voorkeursalternatief ondersteund.  

 

In de tweede fase van het MER wordt meer in detail ingegaan op de effecten van het 

Voorkeursalternatief en op de effecten bij de realisatie van dit alternatief. Met deze 

informatie wordt de besluitvorming over het Interprovinciaal Inpassingsplan 

ondersteund  

 

Financiële dekking: 

De voorbereidingskosten worden voorgeschoten door de Stadsregio Amsterdam. 

Hierbij zal uiteindelijk verrekening plaatsvinden op basis van 50%-50% (Noord- en 

Zuid-Hollandse partijen), tenzij een partij tot eenzijdige beëindiging van de 

samenwerking overgaat. Deze partij draagt dan alsnog de kosten. 

 

Participatie: 

Door de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland is het Ontwerp NRD zes weken 

ter inzage gelegd in de periode van 24 mei tot 5 juli 2013. In deze periode kan een 

ieder een zienswijze indienen. Deze termijn geldt ook voor de gemeenteraden.  

Op 17 juni is een inloopavond georganiseerd in Hotel Flora te Hillegom. 

Voorafgaand aan de vaststelling van het Voorkeursalternatief kan eveneens een 

zienswijze worden ingediend. 

 

Urgentie: 

De termijn waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend verloopt op 5 juli. 

Voorgesteld wordt dit voorstel te bespreken in de uitwisselingsavond van 27 juni en 

daar aan te geven of wel of geen zienswijze wordt ingediend. Daarna kan de raad in 

de vergadering van 11 juli dit bekrachtigen door een formeel besluit te nemen. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
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Ter inzage gelegd: 

- Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg dd 21-05-2013 

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 

 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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B&W-besluit   03-06-2013 

Uitwisseling   27-06-2013 
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Agendanummer   12d 

 

 

Onderwerp: 

Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de start van de MER-procedure 

voor de Duinpolderweg 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in Besluit m.e.r., categorie C1.2 (conform afd. 3.4 Awb), 

 

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  

voor de start van de MER-procedure voor de Duinpolderweg. 

 2.  Het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen te bekrachtigen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 juli 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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