Provincie Zuid-Holland
Statengriffie
Postbus 90602
2500 LP DEN HAAG

Via email verzonden aan de woordvoerders van de fracties van de Provinciale
Staten van Zuid-Holland mbt,
commissie Verkeer en Milieu, besluitvorming Duinpolderweg
Hillegom, 16 augustus 2018
Geachte Statenleden van Zuid-Holland,
Tijdens de commissievergadering Verkeer en Milieu van de Staten van Zuid-H
olland op 16 mei jI, zijn er door
de Statenleden diverse vragen gesteld aan de insprekers en aan de Gedeputeerde
, de heet Vermeulen.
Naar aanleiding van de beantwoording van de heet Vermeulen zijn er bij onderg
etekende enkele vragen cq
onduidelijkheden gerezen. Wij vinden het van belang dit bij u onder de aandac
ht te brengen, zodat u op
basis van de juiste informatie een weloverwogen besluit kunt nemen.
Het betreft de volgende punten:
1) De gebiedsresetvering voor het doortrekken van de N208 naar de N206, wordt
in de zienswijze van
Hillegom niet direct benoemd. In de zienswijze van de gemeente Hillegom staat
hierover het
voglgende: “Als gemeenteraad van Hillegom nemen wij kennis van het feit
dat op termijn een
mogelijke verbinding van de N208 naar de N206 onderwerp gaat worden van nadere
studie. Wij zijn
het met u eens dat, gelet op alle inmiddels uitgevoerde studies en onderz
oeken hier op dit moment
geen noodzaak voor bestaat.” Men wil over deze doortrekking eerst nog in gespre
k en nut en
noodzaak moet nog aangetoond worden.
2) De heet Vermeulen sprak over compensatie voor de betrokkenen bij de gebied
sresetvering, maar
vermeldt hierbij niet dat het gebied, door een eventuele gebiedsreservering,
‘op slot’ gaat en er
niemand is die iets kan/gaat ontwikkelen, ook al zou doortrekking van de N208
naar de N206
uiteindelijk niet plaatsvinden.
3) De heer Vermeulen geeft aan dat het Westelijk deel van de Ringvaart geen
staande mastroute zou
zijn. Bij navraag bij Koninklijke BLN Schuttevaer, Regio Noord- en Zuid-H
olland, blijkt dit stuk
Ringvaart
degelijk deel uit te maken van een zgn staande mastroute. De voorkeur van BLN
Schuttevaer, gaat dan ook altijd uit naar een aquaduct of tunnel....
RWS is niet betrokken bij de aanleg van een provinciale weg over provinciaal vaarwa
ter. De
vaarwegbeheerder van de Ringvaart en dus ook de vergunningverlener, is
de provincie Noord
Holland.
4) De heer Vermeulen gaf tevens aan dat er aanzienlijk gebouwd (moet)
gaat worden in de toekomst,
maar waar, de hoeveelheid woningen en wanneer, is nog niet duidelijk. Dit
moet nog verder worden
uitgewerkt, maar “fors bouwen is al opgenomen in de doorgerekende scenario’s”.
Deze opmerking
roept bij ons vragen op. Er is nog niet bekend waar en hoeveel er gebouw
d wordt, hoe kan dit dan
al meegenomen zijn in berekeningen?
—

5) Tevens gaf de heer Vermeulen aan dat de gemeente HiHegom op de aanleg van de Duinpolderweg
had geanticipeerd en in dit gebied tijdelijke woningen had geplaatst, zodat deze ‘eenvoudig’ te
verwijderen/verplaatsen zijn. Deze woningen zijn door de gemeente Hillegom
geplaatst en dus
zeker niet aanwezig!
Voordat u (Statenleden) een weloverwogen besluit gaat nemen, zijn ondergetekenden van mening dat alle
zaken/onderdelen helder horen te zijn en vinden wij het van belang u over bovenstaande te informeren.
Tevens vragen wij uw aandacht voor het gegeven dat het in december 2017 gekozen Voorlopig
Voorkeursalternatief (WKA) door GS bekend is gemaakt en dit besluit is gevolgd door een
inspraakprocedure (d.w.z. de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen). Inmiddels heeft GS in juli jl. een
andere variant gekozen als Voorkeursalternatief.
Omdat dit een geheel ander tracé betreft zijn er zeer waarschijnlijk andere belanghebbenden die zich
gedupeerd voelen of anderszins betrokken zijn en zijn er andere belangen in het geding. Omdat de
inspraakprocedure eerder dit jaar betrekking had op het toen bekende WKA, zijn er geen zienswijzen
ingediend inzake de variant die nu voorligt als Voorkeursalternatief. Ondergetekenden zijn van mening dat
hier sterk onrecht aan deze betrokkenen wordt gedaan en verzoeken dan ook om opnieuw een
inspraakprocedure toe te passen voor het in juli jl. genomen besluit (door gedeputeerde van Noord- en Zuid
Holland) inzake het Voorkeursalternatief.
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bewoners Van Tetsstraat

gemeente Hillegom

Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek
Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek (MODB)
Koninklijke Nederlandse Historische Vereniging, afdeling Bollenstreek (KNNV Bollenstreek)

