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Het college van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Hillegom

Postbus 32

2180 AA  HILLEGOM

Onderwerp

Plan van aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke

Duin- en Bollenstreek

Geacht college,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Ter informatie treft u bijgevoegd het Plan van aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke

Duin- en Bollenstreek aan.

Na het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland om het project Duinpolderweg

stop te zetten, hebben de gemeenten Lisse en Hillegom, het samenwerkingsorgaan

Holland-Rijnland en de provincie Zuid-Holland besloten de handen in een te slaan om

gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen om de mobiliteitsproblemen in de

noordelijke Duin- en Bollenstreek aan te pakken.

Dit heeft geresulteerd in een, door de betrokken bestuurders geaccordeerd, plan van

aanpak. Het plan van aanpak is op 10 november jl. vastgesteld door Gedeputeerde Staten

van Zuid-Holland en op 18 november jl. door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Het Plan van Aanpak zal op 13 januari 2021 worden besproken in de Commissie

Bereikbaarheid en Energie van de provincie Zuid-Holland,  met als doel om op 3 februari

2021 in Provinciale Staten te worden vastgesteld.

Daarna hopen wij zo spoedig mogelijk met elkaar aan de slag te kunnen gaan met het

werken aan oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken in de regio.
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Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

R.O. Wisse

projectleider

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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