
 

 

 
 

      
 

Inspraak vergadering PS Noord Holland 20 april 2020 m.b.t. agendapunt 5a: 
Voordracht Besluit vervolg project Duinpolderweg, bereikbaarheid Haarlemmermeer-

Bollenstreek 

 

Mijn naam is Anneke Quispel en ik spreek in namens de Dorpsraad Bennebroek. 

Wat een wijsheid van Gedeputeerden om -onder voorbehoud van uw 

instemming, Statenleden-  te besluiten om, t.a.v. het vervolg project 

Duinpolderweg, uitsluitend de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg te 

realiseren en het OV en fietsroutes op te waarderen. Een opluchting voor ons. 

De Dorpsraad Bennebroek heeft in talloze inspraakbeurten aangegeven en 

onderbouwd wat een heilloos plan het zinloze -en nog niet eens 

MKBAdoorgerekende- “halve” Middentracé langs de Oosteindervaart in Hillegom 

is; een weg die meer problemen oplevert dan oplost.  

Eindelijk wordt er ècht naar de betrokkenen geluisterd en dat doet goed; dàt is 

democratie. 

Er wordt gezegd dat het besluit om de stekker nu deels uit de procedure te 

trekken een ondemocratisch besluit zou zijn. De vraag is wat er democratisch 

was aan het al jaren geleden door de vorige gedeputeerde buiten spel zetten 

van u, Statenleden Noord Holland, bij de besluitvorming. Er is dus door u nooit 

een formeel besluit over het project genomen. Door GS wordt nu aan u dit 

voorgenomen besluit wèl voorgelegd; dàt is democratie. 

En over gebrek aan democratie gesproken: De 80 insprekers, van wie er zich 77 

op grond van valide argumenten uitspraken tégen het Middenalternatief in de 

Statenvergadering op 7 september 2018, werden niet serieus gehoord. Ook het 

advies van de Brede maatschappelijke Adviesgroep, waarin de Dorpsraad 

Bennebroek ook zitting had, werd met één pennenstreek, zonder enige 

inhoudelijke argumentatie, van de tafel gepoetst; het Middenalternatief werd ons 

door de strot geduwd, onder het mom dat hiervoor meer maatschappelijk en 

bestuurlijk draagvlak zou zijn…… 

Dat hiervoor geen maatschappelijk draagvlak bestaat mag duidelijk zijn. 

GS heeft nu een wijs besluit genomen, waardoor de leef-en woonomgeving van 

velen niet onnodig zal worden aangetast. Geen enorme toename van 

aantrekkend verkeer dwars door de dorpen heen door deze nutteloze weg en 

ook geen zinloze vervuiling en vernieling van de prachtige Oosteinderpolder.  

De Dorpsraad Bennebroek hoopt bijzonder dat u, Statenleden, zult besluiten dat 

ook geen bestúúrlijk draagvlak bestaat voor realisatie van het project 

Duinpolderweg in zijn huidige vorm en dat u met het hier voorliggende goede 

besluit, om op de schreden terug te keren, zult instemmen.     

Dank voor uw aandacht.  


