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Schriftelijke vragen van de raad 

 

Van:  D. van Egmond (GroenLinks)  

Aan:   Het college van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:    

onderwerp:  Besluit Provincie Noord-Holland over Duinpolderweg  

ingediend op:  28 april 2020  

wijze van beantwoording:  Schriftelijk 

doorgezonden aan college/ 

overige raadsleden op:  29 april 2020 

 

Inhoud schriftelijke vraag: 

 

 
De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan 
te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) 
Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. De overige delen van de 
Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor 
de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering van het openbaar vervoer en 
fietspaden. 

Naar verwachting zullen PS van Noord-Holland dit besluit van GS steunen. Naar 
aanleiding hiervan heeft de gedeputeerde van Zuid-Holland laten weten dat het door deze 
provincie gereserveerde budget voor de Duinpolderweg (€48 miljoen) beschikbaar blijft 
voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. 
 
Welke stappen gaat het college nu zetten om de mobiliteit in onze regio verder te 

ontwikkelen, gegeven het bedrag dat de provincie hiervoor beschikbaar stelt en de 

maatschappelijke druk om tot duurzame mobiliteitsoplossingen te komen? 

 

 

datum antwoordbesluit college:  29 mei 2020 

afhandeling in commissievergadering: 11 juni 2020 

 

Antwoord college:  

Op 25 mei 2020 hebben PS van Noord-Holland besloten om de (Nieuwe) 

Bennebroekerweg op te waarderen vanaf A4 met een toekomstvaste aansluiting op de 

N205. De overige delen van de Duinpolderweg worden niet uitgevoerd. 

 

Naar verwachting vindt voor de zomer in PS van Zuid-Holland nog besluitvorming plaats 

wat dit besluit van PS Noord-Holland betekent voor de bereikbaarheid van de 

(noordelijke) Duin- en Bollenstreek en of het gereserveerde budget voor de 

Duinpolderweg beschikbaar blijft.  

 

Het college is met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Holland Rijnland en de 

provincie Zuid-Holland in gesprek om te onderzoeken op welke wijze de bereikbaarheid 

(oost-west) verbeterd kan worden met duurzame mobiliteit voor OV, fiets en auto. (Zie 

bijlage). 


