Heemstede

IN6EK0MEN - 7 AUG. 2018
statengriffie Noord-Holland
t.a.v. Hoorzitting Duinpolderweg
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Verzenddatum
Bijlage
Ons kenmerk
Betreft

- 6 AUG. 2018
707874
Reactie voorkeursalternatief Duinpolderweg

Geachte statenleden,
De gemeente Heemstede heeft in februari van dit jaar een zienswijze gegeven op
het toen voorliggende voorlopig voorkeursalternatief van het project
Duinpolderweg (zienswijzenr. 225). Omdat met het nu voorliggende
voorkeursalternatief een ander tracé is gekozen willen we graag ook hierop een
schriftelijke reactie geven.
Inhoudelijk standpunt college
Met de wijziging in het voorkeursalternatief kan de gemeente Heemstede zich
vanuit verkeerstechnisch oogpunt vinden. De reden hiervan is dat we verwachten
dat een weg dichter bij de gemeentegrens ook een gunstiger effect heeft op de
verkeersafwikkeling in Heemstede. Het verandert echter niets aan het eerder
ingenomen standpunt in de ingediende zienswijze dat de gemeente Heemstede
de uitdrukkelijke wens heeft dat ook de verbinding tussen de N206 en N208 wordt
gerealiseerd. Hiervoor is ook in het nieuwe voorkeursalternatief helaas alleen een
ruimtelijke reservering opgenomen. Dit geeft onzekerheid over het uiteindelijke
effect van de nieuwe verbinding. Zonder deze doortrekking is de verwachte
verbetering van de bereikbaarheid en de gewenste afname van het doorgaand
verkeer in Heemstede en in de gehele regio Zuid-Kennemerland namelijk minder
dan met deze doortrekking. Daarnaast vinden we het gebruikte verkeersmodel
niet fijnmazig genoeg om de verwachte verkeerseffecten in Heemstede volledig in
te kunnen inschatten. Daarom steunen we het voorkeursalternatief zoals dat nu
voorligt niet.
Voorbehoud gemeenteraad
Deze reactie hebben we vanwege het reces niet voor kunnen leggen aan de
gemeenteraad. De raad komt in september weer bijeen en daarom behouden wij
ons het recht voor om eventuele aanvullingen vanuit de gemeenteraad op dat
moment nog onder uw aandacht te brengen.
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