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Hillegom, 31 juli 2013
Betreft de mogelijke aanleg van een weg tussen de A4 – N206 (Duinpolderweg)

Geachte mevrouw Schultz,
Al eerder stuurde ik u informatie over een mogelijke weg tussen de N206 en de A4 die
inmiddels door de Provincie Noord Holland is omgedoopt tot de “Duinpolderweg”.
Bijgaande correspondentie spreekt voor zich!
Inmiddels heeft de Provincie Noord Holland een notitie reikwijdte en detailniveau
gemaakt en gaat deze wederom aan de commissie MER voor leggen. Dit is naar mijn
mening een verspilling van financiële middelen daar er in 2003 / 2004 een zeer
omvangrijke MER door het bureau DHV is uitgevoerd. Er kan door het projectteam geen
goede onderbouwing gegeven worden voor nut en noodzaak voor de aanleg van deze
weg in relatie tot de situatie in 2004. Deze MER had ook al een doorrekening voor o.a.
woningbouw en verkeersbewegingen tot het jaar 2020 en de situatie is, zoals ook bij u
bekend, er niet beter op geworden.
Deze weg kan alleen maar aangelegd worden als er voldoende middelen aanwezig zijn.
Daarom tracht men via een z.g. doelredenatie deze weg via de SMASH structuurvisie op
de MIRT lijst te krijgen. Er is op dit moment, voor zover bij mij bekend, een aanzienlijk
tekort van € 60 mijoen. Naast het feit dat er absoluut geen noodzaak is deze weg als
stroomweg aan te leggen is het dus onzinnig dit project door te zetten.
Het door bewoners en belanghebbende ontwikkelde alternatief NOG Beter kan naar mijn
mening de relatief kleine regionale problemen het beste op lossen.
Ik wil u dan ook middels deze brief vragen geen medewerking te verlenen aan het, naar
mijn mening, onterecht plaatsen op de MIRT lijst van de “Duinpolderweg”!
Graag zal ik indien gewenst een mondelinge toelichting verstrekken op mijn verzoek.
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