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Bijlagen 

Graag informeren wij u over de laatste/huidige stand van zaken rond het project Duinpolderweg. 

De laatste berichtgeving was namens de gezamenlijke projectorganisatie, d.d. 11 november 

2018, Duinpolderweg met Provincie Noord-Holland over het vastgestelde Voorkeursalternatief 

voor de Duinpolderweg. Sindsdien is er veel veranderd. 

Na de provinciale verkiezingen van 2019 werd duidelijk dat het Voorkeursalternatief niet langer 

onverkort werd ondersteund door Provincie Noord-Holland. Inmiddels hebben Provinciale Staten 

van Noord-Holland op 25 mei jl. besloten niet langer verder te gaan met het project 

Duinpolderweg. Noord-Holland richt zich nu voorlopig alleen op maatregelen in Haarlemmermeer. 

Dit betreuren wij zeer, omdat hiermee de mobiliteitsvraagstukken waar wij met elkaar voor staan 

in de gehele regio niet worden aangepakt. Door de toegenomen verkeersdruk en de 

veranderende economische en sociale oriëntatie naar oost-west blijft er relatief veel verkeer door 

de kernen rijden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties omdat fietsers (schooljeugd), auto's en 

vrachtverkeer met elkaar concurreren om ruimte op dezelfde wegen. Er ontbreken immers nog 

steeds goede oost-west verbindingen en goede oeververbindingen, waardoor er te veel 

(doorgaand)verkeer door de woonkernen en over lokale (te smalle) ringvaartbruggen rijdt. Dit 

zorgt voor sluipverkeer, onveilige situaties, trage verkeersafwikkeling en problemen met 

leefbaarheid (problemen met geluids- en luchtkwaliteit). 

Wij zien dat de forse woningbouwtaakstelling van de gemeente Haarlemmermeer grote gevolgen 

heeft voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek, de gemeente Haarlemmermeer zelf 

en daarmee voor de in beide gebieden gelegen vitale economische functies. De 

verkeersafwikkeling moet deels over dezelfde al overbelaste infrastructuur, zodat de 

bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek zal verslechteren. Een verdere toename van het 

verkeer op het bestaande wegennet is daarom niet gewenst. 




