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Inleiding: 

Het bedrijfsleven in de Bollenstreek heeft een manifest gepubliceerd waarin zij oproept gezamenlijk op te trekken in het 
maken van een breed gedragen plan voor een betere bereikbaarheid van de regio. In de motie van de VVD Zuid-Holland 
die door de Provinciale Staten op 10 november 2021 is aangenomen over de mobiliteitsmaatregelen in de Duin- en 
Bollenstreek wordt gevraagd om een plan voor de zomer van 2022. Dat het brede bedrijfsleven de hand uitsteekt 
gezamenlijk op te trekken en concrete voorstellen doet, vindt de VVD Hillegom een sterk en positief signaal. Naar 
aanleiding van het manifest hebben wij de volgende vragen. 

Vragen:
1. Wat is de status van het gezamenlijke plan waartoe de genoemde motie oproept? 

2. Bent u bereid om het bedrijfsleven dat het manifest heeft ondertekend, te betrekken bij het opstellen van een 
breed gedragen plan voor de bereikbaarheid van de Bollenstreek?

3. Wat is uw reactie op elk van de acht voorstellen uit het manifest? In hoeverre zullen deze voorstellen worden 
meegenomen in het gezamenlijke plan ? 

Datum antwoordbesluit college: 8 februari 2022

Antwoord college:

Vraag 1: 
Wat is de status van het gezamenlijke plan waartoe de genoemde motie oproept?

Antwoord 1:
Motie 1051, Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek, moet bezien worden in de context van 
het besluit van Provinciale Staten van 3 februari 2021 over het Plan van Aanpak 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. In dit plan van aanpak is als resultaat 
van de derde (en laatste) stap geformuleerd dat er een voorstel komt voor een gezamenlijk 
voorkeurspakket voor de middellange en lange termijn, inclusief dekking. Het voorkeurspakket 
bevat maatregelen voor alle vervoerswijzen. Als ambitie is meegegeven dat het voorkeurspakket 
bestaande knelpunten (leefbaarheid en veiligheid) dient op te lossen en tegelijkertijd zorgt voor 
een duurzaam mobiliteitsnetwerk (bereikbaarheid). Bij het opstellen van het voorkeurspakket 
worden omgevingspartijen, maatschappelijke organisaties, formele belangengroepen, 
bedrijfsleven betrokken.
Motie 1051 voegt daaraan toe om het voorkeurspakket (het plan) uiterlijk in het tweede kwartaal 
van 2022 op te leveren en te onderbouwen met een gedegen maatschappelijke kosten-
batenanalyse (MKBA).

De stuurgroep heeft recentelijk besloten over een potentieel maatregelenpakket dat onderwerp 
vormt van de uit te voeren maatschappelijk kosten-batenanalyse. De criteria voor de MKBA 
doorlopen een laatste check waarbij vooral nagegaan wordt in hoeverre de set van criteria 



beantwoordt aan de wens van Provinciale Staten als het gaat om de deugdelijke onderbouwing. 
Na vaststelling van de criteria informeren wij u hierover met een voortgangsrapportage vanuit de 
stuurgroep. 

Vraag 2:
Bent u bereid om het bedrijfsleven dat het manifest heeft ondertekend, te betrekken bij het 
opstellen van een breed gedragen plan voor de bereikbaarheid van de Bollenstreek?

Antwoord 2:
Overeenkomstig het Plan van Aanpak betrekken we bij het opstellen van het maatregelenpakket 
een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, waaronder het bedrijfsleven. In december 
2021 is een drietal werksessies georganiseerd waar ruim veertig organisaties hebben 
meegesproken. Onder deze deelnemers waren een aantal ondertekenaars van het manifest, die 
de voorstellen uit het manifest hebben ingebracht.
Eerder is bij de uitwerking van het Plan van Aanpak met een aantal partijen een-op-een 
gesprekken gevoerd, waaronder ondertekenaars van het manifest.

Vraag 3:
Wat is uw reactie op elk van de acht voorstellen uit het manifest? In hoeverre zullen deze 
voorstellen worden meegenomen in het gezamenlijke plan ? 

Antwoord 3:
Voorstellen uit het manifest maken onderdeel uit van het op te stellen en met de MKBA te 
onderzoeken voorkeurspakket van maatregelen. Het is nu nog te vroeg om een oordeel te kunnen 
geven op ieder van de voorstellen uit het manifest. 

Datum afhandeling vergadering:


	Schriftelijke vragen van de raad

