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Verzenddatum

Betreft: Informeren over voorgenomen besluit inzake project
Duinpolderweg door GS

Kenmerk

1394677/1395291
Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de Uw kenmerk

actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende:

Wij zijn voornemens om een besluit te nemen inzake het project
Duinpolderweg. Dit besluit zal conform de afspraken voorgelegd
worden aan u ter besluitvorming. De bedoeling is om dit in de
Provinciale Staten vergadering van 19 mei a.s. te doen. Een en ander
onder voorbehoud, gezien de huidige situatie met betrekking tot het
COVID-1 9 virus en de doorgang van de Commissie Mobiliteit en
Bereikbaarheid van 20 april a.s.

Op 25 maart 2020 is de stuurgroep van het project Duinpolderweg bij
elkaar geweest waarbij ons voorgenomen besluit is gedeeld met de
projectpartners. Daarom willen wij deze informatie graag vooruitlopend
op de formele besluitvorming alvast met u delen.

Wij hebben de stuurgroep Duinpolderweg laten weten voornemens te
zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe)
Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Deze weg heeft de
prioriteit, gezien de woningbouwplannen van de Haarlemmermeer. De
overige delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord
Holland uitgevoerd. Wel zetten wij in op het verbeteren van de
bereikbaarheid van de Bollenstreek per fiets en Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Dit is een concrete
uitwerking van het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!”.

Zoals gesteld wordt het voorgenomen besluit over de opwaardering van
de (Nieuwe) Ben nebroekerweg nog voorgelegd aan u. Hiermee komt er Postbus 3007
een einde aan het project Duinpolderweg in zijn huidige vorm. Het is de 2001 DA Haarlem
bedoeling dat er na de besluitvorming verdere afspraken gemaakt Telefoon (023) 514 3143

worden met de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio
Amsterdam over het vervolg van het project en in welke vorm.
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Planning voor de formele besluitvorming is dat na het GS-besluit, de
besluitvormingsstukken in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid
van 20 april 2020 en PS-vergadering van 1 9 mei 2020 worden
voorgelegd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pr’inciesecretaris


