Stuurgroep ‘HOV-corridor Noordwijk-Schiphol’ 15 februari 2019
In de Stuurgroepvergadering van 15 februari 2019 hebben de bestuurders van de
betrokken partijen (provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, de gemeenten
Noordwijk, Teylingen, Haarlemmermeer en Lisse, Holland Rijnland en Vervoerregio
Amsterdam) de stand van zaken van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
corridor Noordwijk-Schiphol doorgenomen.
Zuid-Holland
In Noordwijk, Teylingen en Lisse worden diverse HOV-haltes gerealiseerd en vindt
voorbereidend werk plaats voor de realisatie van de overige haltevoorzieningen en
doorstromingsmaatregelen voor het HOV. De uitvoering hiervan heeft deels
plaatsgevonden in 2018 en is verder gepland voor 2019/2020. Een aantal maatregelen
wordt samen met andere projecten (Randweg Voorhout, Parallelboulevard Noordwijk)
uitgevoerd in 2020-2021.
HOV-brug
De Noord-Hollandse partijen leggen een direct verband tussen de besluitvorming voor
het project Duinpolderweg en het HOV-project in het kader van de bereikbaarheid van
Haarlemmermeer-Bollenstreek. Nadat besluitvorming Duinpolderweg heeft
plaatsgevonden heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 6
november 2018 het besluit genomen over het voorkeursalternatief van de nieuwe
HOV-Oeververbinding over de Ringvaart bij Lisse-Lisserbroek ter hoogte van de
Sportlaan. Ook heeft zij besloten tot het starten van grondverwervingsgesprekken.
De daadwerkelijke voorbereiding (ontwerp en contract) van de bouw van de brug kan
daarmee beginnen. In de Stuurgroep is gesproken over de voorbereidingen.
In de klankbordgroep HOV-brug, waar ook de nieuwe wethouder Marja Ruigrok van
de gemeente Haarlemmermeer aanwezig was, is met een grote groep bewoners
gesproken. Bewoners willen meer duidelijkheid hebben over het te volgen proces en
de inspraakmomenten, planschade en procedures. De provincie Noord-Holland zal in
nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer het proces van de brug en het
bustrace afstemmen en hierover naar bewoners communiceren.
Meer informatie is te vinden op:
https://haarlemmermeergemeente.nl/lisserbroek/hoogwaardig-openbaar-vervoerhov-noordwijk-schiphol
Noord-Holland
Huidige planning is dat het voorkeurstracé voor de bus, uiterlijk juni 2019 wordt
vastgesteld, rekening houdend met de woningbouwontwikkeling in de gemeente
Haarlemmermeer. Tussen de Provincie Noord-Holland en de gemeente
Haarlemmermeer wordt een afspraak gemaakt over de te volgen ruimtelijke
procedure (Bestemmingsplan danwel Provinciaal Inpassingsplan). De provincie NoordHolland werkt de aanpak voor het bustracé verder uit.

