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Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 
Inleiding 
Na de besluitvorming in Provinciale Staten op 3 februari 2021 van dit jaar over het 
Plan van Aanpak “Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek” zijn 
Holland Rijnland, de Duin- en Bollenstreekgemeenten Hillegom en Lisse en de 
provincie Zuid-Holland gezamenlijk aan de slag gegaan. De gemeenten Noordwijk 
en Teylingen zijn inmiddels ook nauw betrokken. De opdracht uit het Plan van 
Aanpak richt zich naast een geprioriteerd voorkeurspakket voor de korte termijn 
tevens op een gezamenlijk met onze regio onderbouwd voorstel voor de middellange 
en lange termijn. 

 
Motie begrotingsbehandeling 
Op 10 november 2021 behandelden de Provinciale Staten de begroting van de 
provincie. Het belangrijkste discussiepunt tijdens deze discussie was de 
vermindering van het beschikbare bedrag voor de mobiliteitsaanpak noordelijke 
Duin- en Bollenstreek. De Staten vonden de voorgenomen bezuiniging van 20 
miljoen euro onvoldoende onderbouwd, vooral in het licht van de noodzakelijkheid 
van de voorgestane aanpak. Bij motie (1051) onderstreepten de Staten de urgentie 
voor het realiseren van bereikbaarheidsmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek. 

 
De vier Duin- en Bollenstreekgemeenten en Holland Rijnland hebben deze 
boodschap goed verstaan: kom in het tweede kwartaal van 2022 met een integraal 
en gezamenlijk gedragen plan dat leidt tot een verbeterde, verkeersveilige 
bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. En onderbouw dit 
voorkeurspakket met een MKBA. 

 
Het standpunt van Provinciale Staten zoals verwoord in motie 1051 ondersteunt 
enerzijds ons streven om snel concrete projecten te formuleren (en uit te voeren) 
zodat de noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar gemaakt kan worden. 
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Anderzijds onderstreept deze motie ook de door ons ervaren noodzakelijkheid om 
snel met een integraal totaalpakket te komen. 

 
Samen werken vanuit dezelfde intentie 
In de recente stuurgroepbijeenkomst van 6 december is ons gebleken dat de 
provincie Zuid-Holland dezelfde intentie heeft als de gemeenten in de noordelijke 
Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland. Wij hebben naar elkaar uitgesproken om 
samen voor een bereikbare, leefbare en verkeersveilige Bollenstreek te gaan en snel 
een goed en onderbouwd voorstel voor te leggen om dit te bereiken. 

 
U kunt op ons rekenen. 

 
Hoogachtend, 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk 

 

 
F.G. Mencke W.J.A. Verkleij-Eimers 
Secretaris burgemeester 
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