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Betreft: Deelname Breed Bestuurlijk Overleg

Geacht college,

In aanloop naar de vergadering van 1 5 februari 2019 zijn de leden van 
Stuurgroep Duinpolderweg per brief (zie bijlage) op de hoogte gesteld 
van de wens van uw college om op korte termijn uitgenodigd te worden 
voor een overleg betreffende de Duinpolderweg. In de brief wordt 
gerefereerd aan een vergelijkbare wens bij andere voormalige 
stuurgroepleden. In de stuurgroepvergadering heeft afstemming 
plaatsgevonden over de vraag op welke, en voor alle partijen 
wenselijke, wijze hieraan tegemoet kan worden gekomen. De 
stuurgroep onderstreept het belang om met belanghebbende partijen in 
de regio over verschillende thema’s verder in gesprek te gaan. De 
Keukenhofconferentie van 6 september 201 8 ziet zij als een eerste 
aanzet daartoe. Wij komen om die reden namens de stuurgroep met het 
volgende voorstel.

Wij stellen voor om een Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in gang te 
zetten, dat op basis van regelmaat elkaar treft en beraadslaagt over een 
breed palet aan onderwerpen die verder reiken dan enkel de bereikbaar
heid van het gebied. Om de grote hoeveelheid opgaven die in de regio 
voorliggen aan te kunnen pakken is een integrale benadering wenselijk. 
Om die reden is als format gekozen voor een BBO. In aanloop naar het 
overleg kan geïnventariseerd worden welke onderwerpen interessant 
zijn voor de beraadslaging in het overleg. Het project Duinpolderweg 
kan onderdeel uitmaken van een toekomstige agenda als de situatie 
daartoe aanleiding geeft.

Het BBO staat - zoals zojuist aangegeven - niet op zichzelf. Met de 
lancering wordt op bestuurlijk niveau een vervolg gegeven aan de 
Keukenhofconferentie van eind vorige zomer. Het bedrijfsleven, 
overheden en kennisinstituten kwamen daar samen om met elkaar in 
gesprek te gaan over de bereikbaarheid van de regio in relatie tot de 
economische activiteiten in het gebied. Aan de hand van het Position 
Paper zijn onder meer de ambities van provincies en regiopartijen 
besproken. De geactualiseerde versie hiervan, te downloaden via 
https://webdav.qoudappel.nl/sharinq/Z4zTBCRaS. kan agenderend zijn 
voor het eerste BBO.
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Wij hopen dat deze uitnodiging om deel te nemen aan het BBO aansluit 
bij de verwachtingen zoals die in de brief namens uw college is 
geformuleerd en vernemen graag van u of u deel wil nemen aan het 
BBO.

Mede namens de stuurgroep Duinpolderweg,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Sectormanager Mobiliteit 
dhr. Ir. P.P.N.M. Horck

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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Continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 19 december 2018.

Overwegend dat:

Heemstede een centrale ligging en functie heeft voor mobiliteit in Zuid-Kennemerland. 
Toevoerswegen naar de Duinpolderweg voornamelijk door Heemstede gaan.
De gemeente Heemstede als lid uit de stuurgroep Duinpolderweg is verwijderd.
De deelname van Heemstede aan de stuurgroep Duinpolderweg essentieel is omdat de 
mobiliteitseffecten op Heemstede aanzienlijk zijn.

De raad spreekt uit:

De oorspronkelijke samenstelling van de stuurgroep Duinpolderweg met Heemstede te 
continueren.
De wethouder te ondersteunen in elke actie die zij onderneemt om deze doelstelling te bereiken. 
Deze motie toe te sturen aan alle deelnemende raden in de stuurgroep.

En gaat over tot de orde van de dag

Heemstede, 19 december 2018
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Aan de voorzitter en de leden van de Stuurgroep Duinpolderweg,
door tussenkomst van de secretaris van de stuurgroep, de heer B. Grotenhuis

Geachte collega’s,

Dank voor het (concept) verslag van de Stuurgroep Duinpolderweg d.d. 29 
november 2018, dat ik op 8 januari 2019 heb ontvangen. Vooruitlopend op het 
eerstvolgende geplande overleg van de Stuurgroep op 15 februari a s., doe ik u 
mijn op- en aanmerkingen op het verslag hierbij toekomen.

Ik hecht er aan dat enkele zaken, zoals wij deze in het overleg op 29 november 
met elkaar hebben besproken, worden opgenomen in het verslag. Dit betreft de 
inbreng van de gemeente Heemstede onder agendapunt 3, betreffende ‘Begin van 
de Planuitwerkingsfase met instemming plan van aanpak Duinpolderweg’. Bij de 
bespreking van het plan van aanpak heb ik aangegeven dat de gemeente 
Heemstede actief betrokken wil blijven bij het overleg van de Stuurgroep in 
verband met de belangen die Heemstede raken, als actief deelnemer aan het 
overleg. Graag zie ik ook opgenomen in het verslag dat de gemeente Bloemendaal 
en de gemeente Noordwijk tijdens het overleg dezelfde wens hebben geuit.

In de Stuurgroepvergadering heeft ven/olgens een principiële discussie 
plaatsgevonden over de vraag of directe deelname aan de Stuurgroep door 
Heemstede, Bloemendaal en Noordwijk (voorheen Noordwijkerhout) voor het 
vervolg van de Planuitwerkingsfase wenselijk is. Heemstede (en ook Bloemendaal) 
heeft nadrukkelijk de zorg uitgesproken of ons belang in het vervolg voldoende zal 
worden behartigd. Partijen hebben in deze principiële discussie elkaar niet kunnen 
vinden, ook niet ten aanzien van een alternatief voorstel van Heemstede voor een 
agendalidmaatschap. Bij de uitkomst van de discussie is afgeconcludeerd dat 
deelname aan het Stuurgroepoverleg in de volgende fase van de planuitwerking 
als niet voor de hand liggend werd gezien. Vanuit de vertegenwoordiging van de 
Provincie Zuid-Holland is echter wel de door Heemstede (en Bloemendaal) geuite 
zorg benoemd en is afgesproken dat in ieder geval een vervolgoverleg zal 
plaatsvinden waarin naar een vorm zal worden gezocht voor een wijze waarop de 
betrokkenheid van Heemstede en andere belanghebbende gemeenten die niet 
meer aan het Stuurgroepoverleg deelnemen geborgd kan blijven.

Voor de Stuurgroepvergadering van 15 februari a s. heeft de gemeente 
Heemstede (vooralsnog) geen uitnodiging ontvangen. Onder verwijzing naarde 
afspraken over het vervolg die wij op 29 november met elkaar hebben gemaakt, 
stel ik namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede voor 
om op korte termijn een overleg met de belanghebbende gemeenten te plannen, 
waarin de gewenste borging van de betrokkenheid van o.a. Heemstede zal worden 
besproken.
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Ten slotte meld ik u dat ook de gemeenteraad van Heemstede zich heeft 
uitgesproken over deelname van Heemstede in de stuurgroep. In zijn vergadering 
van 19 december 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen 
waarin de raad uitspreekt:

de oorspronkelijke samenstelling van de stuurgroep Duinpolderweg met 
Heemstede te continueren;
de wethouder te ondersteunen in elke actie die zij onderneemt om deze 
doelstelling te bereiken;
deze motie toe te sturen aan de deelnemende raden in de stuurgroep.

Met vriendelijke groet,

N.F. Mulder, 
wethouder verkeer
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