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Onderwerp:  Noordelijke Ontsluiting Greenport 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Door een aantal raadsleden van de zes Greenportgemeenten Duin- en Bollenstreek, enkele natuur- 
en milieuorganisaties en enkele deskundigen in de regio Duin- en Bollenstreek is destijds het initiatief 
genomen om de onderlinge uitwisseling van kennis over de inrichting van de streek meer te 
structureren. Zij hebben daartoe enkele jaren geleden een overlegplatform gestart onder de naam 
“Platform Landschap Duin- en Bollenstreek”. Aanleiding van overleg is de algemeen gedeelde zorg 
over het landschap van Duin- en Bollenstreek.  
 
Zeer recent is de aanleg van een nieuwe weg in het noordelijk deel van de Bollenstreek aanleiding 
van nadere bespreking geweest. Zoals bekend is de beoogde nieuwe weg onderdeel van een pakket 
van oplossingen voor de Noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. Met name is het recent 
uitgebrachte rapport NOG-Beter van December 2011 (uitgegeven door Werkgroep NOG Beter en 
opgesteld door drs. E.R. Nieuwenhuis) de aanleiding voor die nadere bespreking in het Platform 
geweest. Immers het rapport zet kanttekeningen bij eerdere studies en oppert een aantal nieuwe  
voorstellen. 
 
Het Platform meent dat met dit rapport er een nieuwe aanleiding is om de eerdere opties voor de 
Noordelijke ontsluiting nader te bezien. Ook andere waarnemingen rechtvaardigen een mogelijke 
heroverweging, zoals: 

1. de aanpak van de overige maatregelen uit het pakket tot verbetering van de Noordelijke 
Ontsluiting die nu in uitvoering is genomen kunnen mogelijk tot nieuwe inzichten leiden, 

2. de woningbouw zal in de toekomst in mindere mate dan voorheen was gepland plaats vinden, 
3. onnodige aantasting van het karakteristieke landschap moet worden vermeden en 
4. de Openbaar vervoersmogelijkheden kunnen veel beter worden benut. 

 
In het Platform bestaan net zoals bij de betrokken gemeenten en milieu-, natuur- en cultuurhistorische 
organisaties verschillende meningen. We kunnen dus niet zeggen dat ieder lid van het Platform de 
keus van NOG Beter steunt. Wel kunnen we zeggen dat elke keus die uiteindelijk zal worden gemaakt 
van groot belang is voor de toekomst van ons cultuurlandschap. De waarden hiervan willen wij als 
Platform graag behouden en is daarmee de motivering voor deze brief.   
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