
Van: Ouwehand-Brussel, Lizette  
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 13:24 
Onderwerp: voorgenomen bezuiniging bereikbaarheidsaanpak duin- en bollenstreek ad 20 miljoen 

 
Beste collega’s, 
 
Dank voor de mailberichten met betrekking tot reacties op de voorgenomen bezuinigingen 
bereikbaarheidsaanpak Duin en Bollenstreek. Bijgaand doe ik jullie een afschrift toekomen van de 
reactie van de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam aan de Provincie Zuid-
Holland over de begroting 2022. In deze brief wordt verwezen naar de regionale 
raadsledenbijeenkomst van 13 oktober 2021 en de samenvatting van de bijeenkomst die te vinden is 

via bijgaande link: https://youtu.be/4hXxmfPlKVk 

 
De werkgroep werkt momenteel aan een vervolg op deze bijeenkomst. Ik hou jullie op de hoogte van 
de ontwikkelingen hiervan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Lizette Ouwehand 
Ass. griffier 
Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp 
Website gemeenteraad: https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
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Onderwerp Begroting 2022 provincie Zuid-Holland

Geachte gedeputeerde Zevenbergen,

De Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft op 5 oktober jongstleden een 
besluit genomen over haar begroting voor 2022. Tot onze teleurstelling stellen Gedeputeerde 
Staten aan Provinciale Staten voor om het beschikbare bedrag om de bereikbaarheid van de 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek te verbeteren met € 20 miljoen te verminderen. Wij roepen 
de provincie Zuid-Holland op deze bezuiniging niet door te voeren.

De gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam betreuren het dat de provincie 
Zuid-Holland, net als de provincie Noord-Holland, niet langer de urgentie voor een robuuste 
regionale ontsluiting tussen de Bollenstreek en Haarlemmermeer onderschrijft. Deze regio 
heeft al decennialang een regionaal bereikbaarheidsprobleem. Hierdoor zijn ook 
leefbaarheidsproblemen in de dubbeldorpen langs de Ringvaart ontstaan. Met de enorme 
woningbouwopgave voor de komende jaren stellen de gemeente Haarlemmermeer en de 
Vervoerregio Amsterdam voor dat de beide provincies met elkaar in gesprek gaan over een 
oplossing die de regionale bereikbaarheid verbetert en die een bijdrage levert aan de grote 
woningbouwopgave in onze regio. Robuuste ingrepen in het regionale mobiliteitsnetwerk zien 
we hierbij als belangrijke randvoorwaarde zodat ook de leefbaarheid in de dubbeldorpen langs 
de Ringvaart verbeterd kan worden. Dit wordt ook zo ervaren door de gemeenteraad van 
Haarlemmermeer en de gemeenteraden in onze regio. Op 13 oktober 2021 was er een 
regionale bijeenkomst waar dit nog eens nadrukkelijk naar voren kwam (bekijk een 
samenvatting van deze bijeenkomst op https://voutu.be/4hXxmfPIKVk).
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De gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam roepen de provincie Zuid- 
Holland daarom op niet te bezuinigen op de regionale bereikbaarheid van de Noordelijke Duin
en Bollenstreek. Graag blijven we ons samen inzetten voor het grensgebied tussen Zuid- en 
Noord-Holland, waar we met voldoende urgentie blijven kijken naar mobiliteit en de daarvoor 
noodzakelijke ingrepen te blijven nemen. In een Bestuurlijk Overleg gaan we hierover graag 
opnieuw met u in gesprek.

Hoogachtend,

\)


