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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 10 februari 2022  

Datum GS-besluit   :  8 maart 2022 

 

Vragen nr.  

Vragen van dhr. W. Hoogervorst (SP) over Verkeer rond en door Vogelenzang – N206  

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 10 februari 2022 door het lid van Provinciale Staten, dhr. W. 

Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

INLEIDING VRAGEN 

 

Tussen Aerdenhout en Zoetermeer loopt de N206. Daarmee is deze weg een interprovinciale weg, 

want hij loopt zowel door Noord-Holland als Zuid-Holland. Het beheer van deze weg is dus in 

handen van twee provincies. 

Op verschillende plekken langs de N206 wordt verkeersoverlast ervaren, waaronder (vooral) in de 

woonkern Vogelenzang, in de gemeente Bloemendaal. 

 

Het project Duinpolderweg zou (eventueel) verlichting bieden van deze overlast. Dit project – ook 

een gezamenlijk project van Noord-Holland en Zuid-Holland – is afgeblazen, maar de overlast en de 

problematiek rond bereikbaarheid en doorstroming is daarmee natuurlijk niet weg. 

De provincie Zuid-Holland is aan het onderzoeken of er lokale maatregelen genomen moeten en 

kunnen worden om de problematiek op een andere manier op te lossen. 

 

 

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN 

Vraag 1: 

Klopt het, dat enkele delen van het Noord-Hollandse deel van het N206-tracé niet onder beheer 

vallen van de provincie maar onder het beheer van gemeenten? 

Zo ja: kunt u middels een kaartje aangeven om welke delen van het tracé het gaat? 

 

Antwoord 1: 

Ja, dat klopt, niet de gehele N206 op het grondgebied van Noord-Holland valt onder het beheer 

van de provincie. De Vogelenzangsweg in de bebouwde kom van het dorp Vogelenzang (op de 

kaart gesitueerd ten westen van Bennebroek) behoort tot het wegbeheer van de gemeente 

Bloemendaal. Vanaf de komgrens van Vogelenzang naar het zuiden ligt de N206 (plaatselijke naam 

Bartenweg) in de gemeente Hillegom. Vanaf globaal de Bartenbrug over de Leidsevaart tot aan de 

provinciegrens met Zuid-Holland (plaatselijk Margrietenlaan en Zilkerduinweg genaamd) is de 

provincie Noord-Holland weer beheerder van de N206. Op bijgaande kaart is het provinciaal 

(vaar)wegbeheer door Noord-Holland rood ingekleurd.  
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Bron: kaart Provinciaal areaal 

 

Vraag 2: 

Erkent u de problemen die er in het dorp Vogelenzang bestaan op het gebied van de 

verkeersoverlast? Krijgt u hier meldingen van, en zo ja: van wie? 

 

Antwoord 2: 

Nee, dat beeld herkennen wij niet voor het gedeelte van de N206 dat in het dorp Vogelenzang ligt. 

Dit deel van de weg – in beheer is bij de gemeente Bloemendaal – is in 2018 heringericht met tal 

van verbeteringsmaatregelen voor het langzaam verkeer. Bij de gemeente is het beeld, dat de 

wegreconstructie van enkele jaren geleden positief is verlopen. Bloemendaal geeft aan dat zij bij de 

herinrichting al het mogelijke heeft gedaan (inclusief uitgebreide participatie) om de weg optimaal 

in te richten, binnen de mogelijkheden (ruimte, verkeersfunctie en kwaliteit van de leefomgeving). 

Bloemendaal krijgt over de weg in het dorp Vogelenzang wel klachten over geluidsoverlast van 

motoren. De gemeente is daarover in gesprek met bewoners die gelinkt zijn aan de actiegroep 

NEFOM (landelijk platform voor geluidhinder).  

 

Wij ontvangen voor het gedeelte van de N206 in beheer bij de provincie Noord-Holland meldingen 

van aanwonenden over hoge snelheden en gevaarlijke situaties voor met name het langzaam 

verkeer. We onderzoeken momenteel welke verbeteringen voor fietsers en voetgangers haalbaar 

zijn. Daarnaast zijn er incidenteel meldingen van (bijna-)ongevallen. 

 

Vraag 3: 



2022  16 

 

In de praktijk blijkt dat het autoverkeer bij binnenkomst van de bebouwde kom van Vogelenzang 

zich over het algemeen niet aan de maximumsnelheid houdt en gewoon met 80 km/u door het 

dorp rijdt.  

Wat kan de provincie doen om het verkeer nog vóór de binnenkomst van het dorp in snelheid af te 

remmen? 

Welke snelheidsbeperkende maatregelen kunnen er op het provinciale deel van de N206 – vóór de 

binnenkomst bij Vogelenzang – worden genomen? Graag een toelichting. 

 

Antwoord 3: 

De maximum snelheid vanaf de rotonde Bekslaan tot aan de bebouwde kom van Vogelenzang is 50 

km/uur. Ten zuiden van het dorp tot aan de Bartenbrug ligt de maximum snelheid op 60 km/uur.  

Bij de binnenkomsten aan zowel de noord-, als zuidzijde van het dorp zijn bij de herinrichting van 

de weg (zie vraag 4) maatregelen getroffen om de snelheid af te remmen naar 30 km/uur. 

 

Het beeld, dat ‘het autoverkeer gewoon met 80 km/uur door het dorp rijdt‘, herkennen wij niet. 

Volgens de Noord-Holland Risicocompas (van oktober 2020) is de gemiddelde snelheid van het 

autoverkeer ter hoogte van de overgang van provinciale- naar gemeenteweg 50 km/uur; in het 

dorp Vogelenzang wordt gemiddeld 34 km/uur gereden. De V85 waardes (= de snelheid die door 

85% van het verkeer niet wordt overschreden) liggen op 63, respectievelijk 42 km/uur. 

 

Vraag 4:  

Is er overleg tussen de gemeente Bloemendaal en de provincie Noord-Holland over de 

verkeersproblematiek in het dorp Vogelenzang?  

Wat is er zoal besproken in dit overleg en welke mogelijke oplossingen zijn er inmiddels de revue 

gepasseerd?  Kunt u ook aangeven hoe deze aangedragen oplossingen zijn beoordeeld? 

 

Antwoord 4: 

De gemeente Bloemendaal heeft destijds voor de BDU / Kleine infra 2018 een aanvraag gedaan 

voor de herinrichting van de N206 in het dorp Vogelenzang. Het project ter verbetering van de 

verkeersveiligheid is door ons beoordeeld en gehonoreerd met een financiële bijdrage. De 

provincie en gemeente hebben op dit moment geen actief overleg over de ‘verkeersproblematiek 

in het dorp Vogelenzang’. Wel is er structureel overleg over verkeersveiligheid in bredere zin 

middels de regionale werksessies in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 

 

Vraag 5:  

Bent u op de hoogte van plannen van de provincie Zuid-Holland om de verkeersproblematiek in het 

gebied ‘lokaal’ of ‘op kleine schaal’ aan te gaan pakken?  

Zo ja: wat houden deze plannen in?  

 

Antwoord 5: 

Ja, we zijn op de hoogte en worden ambtelijk betrokken bij de studie Mobiliteitsoplossingen 

Noordelijke Duin en Bollenstreek van de province Zuid-Holland. Het onderzoek is recent gestart; 

resultaten zijn nog niet bekend. 

 

Vraag 6: 

Is er contact tussen Zuid-Holland en Noord-Holland om het een en ander op elkaar af te stemmen?  

Zo ja: wat is de status en aard van dit contact? 

Zo nee: waarom niet?  Lijkt het GS niet handig om dergelijk contact juist wel te hebben? 
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Antwoord 6: 

Zie antwoord bij vraag 5. Daarnaast is er ook op bestuurlijk niveau contact tussen de provincies 

over de verschillende projecten en uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. Hierbij gaat het 

vanuit Noord-Holland bijvoorbeeld om informatie over de Netwerkstudie Haarlemmermeer.  

 

Vraag 7: 

Het project ‘Duinpolderweg’ is door de initiatiefnemers afgeblazen. Zoals gezegd: daarmee is de 

problematiek natuurlijk niet verdwenen. 

Heeft de provincie goed op het netvlies op welke plekken in het Noord-Hollandse deel van het 

vroegere plangebied verkeersoverlast voorkomt, ook in vergelijking met eerdere metingen die 

inmiddels al vele jaren geleden zijn gedaan? 

Zo ja: op welke plekken is de overlast het grootst? 

Zo nee: waarom niet?  Graag een toelichting. 

 

Antwoord 7: 

‘Het project Duinpolderweg’ betrof een tweetal opgaven in Noord-Holland. Te weten het realiseren 

van robuuste brugverbindingen over de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Én het verminderen 

van de verkeershinder / verbeteren van de leefbaarheid in Vogelenzang, Bennebroek (gemeente 

Bloemendaal) en Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek (gemeente Haarlemmermeer), waar 

wegen meer verkeer krijgen te verwerken dan de capacteit idealiter toelaat. Bij het dorp 

Vogelenzang rijden ca. 10.000 motorvoertuigen per etmaal, terwijl 6.000 motorvoertuigen beter 

aansluit bij hoe de weg is ingericht. Met de herinrichting van de N206 is de verkeersveiligheid in het 

dorp Vogelenzang aanzienlijk verbeterd.   

 

Vraag 8: 

Wij gaan ervan uit dat – na het afblazen van het Duinpolderwegproject – zorgvuldig gekeken gaat 

worden naar andere oplossingen voor de problematiek rond verkeer in het betreffende deel van de 

provincie.  

Klopt dit uitgangspunt? Zo ja: hoever staat het met deze voortgang? Zo nee: waarom niet? 

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer wordt gekeken naar oplossingen voor de overlast in de 

dorpen aan de Ringvaart. Ook gemeenten Bloemendaal en Heemstede worden hierin betrokken. 

Het gaat hierbij om het zoeken naar lokale oplossingen, aangezien het hier niet het wegennet van 

de Provincie Noord-Holland betreft. Dit heeft nog niet tot (maatschappelijk) gedragen oplossingen 

geleid. 

 

Antwoord 8: 

Ja, het klopt dat we kijken naar andere oplossingen.  

De provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam doen 

samen onderzoek naar de verbreding van de (Nieuwe) Bennebroekerweg. Ook werkt de provincie – 

voor het deel in Noord-Holland – aan het project HOV Noordwijk-Schiphol. Het project omvat 

onder andere de aanleg van een nieuwe HOV-brug over de Ringvaart waar ook fietsers en 

voetgangers gebruik van kunnen maken, en de aanleg van een busbaan die aansluit op de R-net lijn 

bij Nieuw Vennep. Er wordt hierbij ook gekeken naar realisatie van een doorfietsroute in de 

gemeente Haarlemmermeer. De studiefase wordt binenkort afgerond; het project zal in 2022 

promoveren naar de planfase van het iMPI.  

 

Zie voor de aanpak voor het grondgebied van provincie Zuid-Holland het antwoord bij vraag 5. 


