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Ontwikkelingen aan de Zandlaan in Bennebroek

Geachte heer Schell

Op maandag 24 augustus 2018 heeft u vragen gesteld over ontwikkelingen aan de Zandlaan in 
Bennebroek/Hillegom. In deze brief leest u onze antwoorden.

Vraag 1

Blijkens verkregen informatie wordt aan de Zandlaan in Bennebroek/Hillegom aan de Hillegomse kant 
een plan ontwikkeld voor de bouw van twee woningen. Daartoe zal een postzegelbestemmingsplan- 
procedure in gang moeten worden gezet. Mijn fractie heeft naar aanleiding daarvan de volgende vragen. 
Kunt u uit contacten met Hillegom de hierboven geschetste voorgenomen ontwikkeling bevestigen? Zijn 
er nog meer bouwontwikkelingen te verwachten aan de Hillegomse kant van de Zandlaan?

Antwoord 1
Het is correct dat de gemeente Hillegom het voornemen heeft een postzegelbestemmingsplan in 
procedure te brengen. Het betreft de bouw van twee woningen op het perceel Zandlaan 44-46 te 
Hillegom. Andere bouwontwikkelingen zijn bij ons niet bekend.

Vraag 2

Niet alleen de bouwwerkzaamheden op zich, maar ook door de toename van het aantal woningen zal de 
belasting van de Zandlaan - die daar naar mijn waarneming niet op berekend is - verder toenemen. 
Overweegt het college dit door middel van het indienen van een zienswijze binnen de procedure kenbaar 
te maken?

Antwoord 2
Het college is niet voornemens een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. De bouw van 
twee woningen levert slechts een beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen op. Wij zien 
daarin geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
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Vraag 3

Afgezien van het bovenstaande wordt de Zandīaan gebruikt als doorgaande (sluip)route. Bovendien 
wordt over deze weg het daaraan gelegen aannemingsbedrijf bevoorraad. Met name op de 
Kennemerbeekweg verderop levert dit zowel voor aanwonenden als bijvoorbeeld fietsers overlast en 
onveilige situaties op. Ziet het college mogelijkheden om die in samenwerking met Hillegom te 
reguleren?_____________ ;__________________________________ -____________________

Antwoord 3
De verkeerssituatie op de Zandīaan en de Kennemerbeekweg hebben wij in 2017 ambtelijk besproken 
met Hillegom en de verkeersadviseur van de politie Hollands Midden/Regio Haaglanden.
De Zandīaan ligt op het grondgebied van Hillegom, de Kennemerbeekweg ligt vrijwel geheel op 
Bloemendaals grondgebied. De wegen zijn smal, de huizen staan dicht op de weg en er wordt deels 
(half) op de rijbaan geparkeerd. De bewoners hebben last van te hard rijden, maar ook van 
beschadigingen aan auto's en tuinhekken door passerend vrachtverkeer naar bedrijven in Hillegom.
Het vrachtverkeer is de laatste járen wel afgenomen, maar de bedrijvigheid is niet helemaal 
verdwenen. Dit maakt het lastig om fysieke verkeersmaatregelen (drempels, vernauwingen) te treffen.

Vraag 4

Zoals geformuleerd bij vraag 2 is de Zandīaan eigenlijk niet berekend op de wijze waarop die nu wordt 
gebruikt. De weg is daarvoor te smal, en de "passeerstroken" bieden maar ten dele soelaas. Overweegt 
het college om met Hillegom in overleg te treden over een aanpak van deze weg, waardoor die in ieder 
geval veiliger wordt? ______________________________________ _________

Antwoord 4
IMaar aanleiding van verkeersmeldingen van bewoners van afgelopen zomer, hadden wij al besloten de 
Zandlaan/Kennemerbeekweg te agenderen voor de ambtelijke verkeerscommissie van september.
Als de commissie concrete mogelijkheden ziet voor verbeteringen (afgezien van regulier onderhoud 
aan bijvoorbeeld de iets verzakte verkeersdrempels) zal het college daarover met Hillegom in overleg 
treden.
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