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Motie Vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Duinpolderweg en 0V

De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 13september2018;

Constaterende dat:
De vervoersbehoefte tussen Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Hoofddorp en
Schiphol sterk is gegroeid en in verband met de groei van het aantal woningen verder zal
groeien;
Een nieuw aan te leggen duin-polder verbinding als oplossing wordt voorgesteld om die
vervoersbehoefte behoorlijk te kunnen bedienen;
De voorgestelde opzet als Duinpolderweg en de publieke discussies hierover sterk
gericht zijn op automobiliteit, maar het openbaar vervoer nauwelijks aan de orde is.

Overwegende dat:
¯ Intensieve automobiliteit extreem belastend is voor het milieu en voor de bewoonde

omgeving;
¯ Het autoverkeer ondanks de aanleg van veel-ban ige autowegen steeds meer vastloopt

en dat dit tijdens de ochtend- en avondspits buitengewoon belastend is voor forensen;
¯ Voor de duin-polder verbinding een snelle buslijn over c.q. langs de Duinpolderweg naar

model van de Haarlemse Zuidtangent, een reëel alternatief kan bieden;
¯ De definitieve beslissing over het tracé en de inrichting nog geenszins genomen is en dat

daarover provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland recent een hoorzitting hebben
gehouden;

¯ Op het gebied van openbaar vervoer in onze regio een forse inhaalslag gewenst is.

Verzoekt het college:
1. Het standpunt in te nemen dat bij de tracékeuze en de inrichting van de Duinpolderweg

het belang van het openbaar vervoer ten opzichte van die van het autoverkeer een
evenwichtige plaats dient te krijgen en dit standpunt krachtig in te brengen bij de
politieke besluitvorming binnen Duin- en Bollenstreek en bij de Provincie Zuid-Holland.

En gaat over tot de orde van de dag.
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