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Vragen Artikel 40 Reglement van Orde 

 

Van: M. Roos-Andriesse, fractie Hart voor Bloemendaal 

Datum: 26 oktober 2017 

Betreft: MER 

 

Geacht College, 

 

Inleiding 

Nadere bestudering van het MER is aanleiding voor het stellen van de volgende vragen: 

 

Vragen: 

 

1. De cijfers zijn opgenomen die met VENOM 2013 zijn berekend. Dat is niet het 

meest recente versie van dit rekenmodel. Dan concludeert Royal Haskoning dat 

het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de berekeningen met VENOM 2016 

een ander beeld laten zien. Die conclusie baseert RH op basis van ervaringen in 

andere projecten en de beoordeling door een expert. Wat zijn ervaringen, hoe 

kunnen en worden ze gecontroleerd en wie is die expert? 

 

2. Hoe komt het dat er op de Glipperdreef minder verkeer is dan in vorige 

berekeningen? Toen was duidelijk te zien dat er een verkeerstoename zou zijn op 

de Glipperdreef. Gaarne verklaring. 

 

3. Op de Zwarteweg zien we Royal Haskoning ook een paar opmerkelijke 

constateringen doen: In de Hillegomse zienswijze variant neemt het verkeer op de 

Zwarteweg af. Idem bij alternatief midden in de beide varianten. Dat is niet 

logisch want in eerdere berekeningen nam het verkeer op de Zwarteweg 

aanzienlijk toe. Hoe kan dat? 

 

4. Het verkeer op de Vogelenzangseweg neemt af bij de beide Middenvarianten 

(langzaam en snel) en bij de Hillegomse zienswijze. Waarom? Het verkeer dat 

aansluiting op de Duinpolderweg zoekt moet toch ergens vandaan komen. 

 

5. Waarom is de Leidsevaart niet meegenomen in de verkeersberekeningen? 

 

6. De Nieuweweg/Bartenbrug/Margrietenlaan: wat gebeurt daar met het verkeer na 

aanleg Duinpolderweg in de variant Hillegomse zienswijze en variant midden 

langzaam/snel? 

 

7. Wordt ook de Hillegomse zienswijze geknipt toegepast? Dwz: alleen de weg 

bezuiden Bennebroek? De meccanodoos van de wethouder van de 

Haarlemmermeer: als dat gebeurt, hoe kunnen wij dan de verkeersimpact 

beoordelen als alleen een deel wordt gebruikt? Een voorkeurstraject kan niet 

gekozen worden op basis van een ‘geknipt programma’, of denkt u daar anders 

over? 

 

8. Kunt u mij de tellingen toesturen voor Glipperdreef, Zwarteweg, Leidsevaart, 

Meerweg, Schoollaan (de meest recente die gedaan zijn op basis van de ‘normale 
verkeerssituatie’, dwz zonder wegopbrekingen die het verkeer ontregelen). Dit is 

een verzoek (ik vraag niet om ja of nee maar concreet om de tellingen); 

 

Graag zie ik uw beantwoording met spoed tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 


