
 

 

 

 

Geacht College, 

 

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere 

werkzaamheden van Provinciale Staten willen wij het College van Gedeputeerde Staten het volgende 

vragen. 

Inleiding  

 

In de provincie Noord-Holland wordt door veel gemeenten hard gewerkt 

om gemaakte woningbouwafspraken na te komen en worden bestaande en nieuwe 

bouwmogelijkheden gestimuleerd waar dat mogelijk en gewenst is. De PvdA rekent op het college 

van Gedeputeerde Staten om gemeenten daarbij adequaat bij te staan en zo veel mogelijk de 

ruimtelijke kwaliteit in de provincie te willen bevorderen. Een zeer belangrijke ontwikkel-locatie is de 

Entree te Haarlem, in het hart van de Metropoolregio. De voorbereiding van de uitvoering voor 

Entree-Oost is nu in volle gang om snel te kunnen starten en te profiteren van de aantrekkende 

markt. De PvdA is gebleken dat de provincie gevraagd is om medewerking te verlenen aan 

aanpassing van het verkeersregime ter plaatse om tot een betere en snellere 

woningbouwontwikkeling te kunnen komen én de verkeerssituatie ter plaatse veiliger te maken. Het 

gemeentebestuur van Haarlem zond u op 17 februari jl. een formele brief. Naar verluid worden 

verzoeken en voorstellen die daarin zijn gedaan door het college afgewezen. Omdat er provinciaal 

belang in het geding is, heeft de PvdA daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde 

Staten. 

Vragen: 

 

1. Het gedeelte van de Schipholweg aan de zijde van de Entree-Oost ('de stad uit') is vanaf het punt 

waar 100 km/u gereden mag worden eigendom van de provincie. De gemeente Haarlem heeft in 

2015 naar verluid verschillende keren overlegd met de provincie over mogelijke overdracht van een 

gedeelte van de Schipholweg ter hoogte van Entree-Oost. Na overdracht is de gemeente als 

wegeigenaar in staat om de snelheid te verlagen en kan zij de weg herinrichten, zonder dat de 

provincie daar kosten voor hoeft te maken. Ook de beheerskosten van de provincie kunnen door de 

overdracht verlaagd worden.  

 

Vraag 1  

Waarom gaat het college niet in op dit mooie aanbod? 

 

2. Halverwege het plangebied van Entree-Oost verandert de maximale snelheid (de stad uit) op de 

Schipholweg van 50 km/u naar 100 km/u. Dit heeft grote gevolgen voor de geluidsbelasting op de te 

realiseren woningen. Het betreft hier een strook van 180 meter. Aan de Schipholweg is een stedelijke 

wand bedacht met woningen, zodat de stad echt een nieuwe entree krijgt en de locatie echt bij de 

stad gaat horen. Door de hoge geluidbelasting lijkt het oprichten van een groot geluidsscherm aan de 

Schipholweg in plaats van een stedelijke wand onvermijdelijk. Het gevolg daarvan is dat de kwaliteit 

van de woningen en het leefmilieu afneemt en er nu noodgedwongen helaas veel minder woningen 

kunnen worden gerealiseerd.  

 



Vraag 2  

Is het college bekend met deze consequenties en vindt het college dat gewenst?  

 

3.  Naar verluid zou overdracht van dit gedeelte van de Schipholweg volgens de provincie 

‘precedentwerking’ hebben.  

 

Vraag 3 

Is het college bang voor een precedent? Zo nee, waarom wordt dan geen medewerking verleend? 

Zo ja, voor welke situaties en locaties in de provincie zou dat dan consequenties hebben? 

 

4. Eerder werkte de provincie en de gemeente Haarlem echter wel samen om bij de N208 de 

snelheid van 100 km/u naar 70 km/u te verlagen om de bouwmogelijkheden in Haarlem-Delftwijk 

mogelijk te maken en te vergroten.  

 

Vraag 4 

Waarom meet het college in één gemeente met twee maten en waarin vindt het college daarvoor 

de rechtvaardiging? 

 

5. Aan de overzijde van de Schipholweg ter hoogte van het plangebied bij het Reinaldapark (de stad 

in) wordt de snelheid al afgebouwd van 100 naar 70/km u naar 50 km/u.  

 

Vraag 5 

Waarom is de provincie niet bereid mee te werken als het om verkeer ‘de stad uit’ gaat, terwijl dat 

reeds het geval is ‘de stad in’? 

 

6. Een extra reden om de snelheid op de Schipholweg ter hoogte van het plangebied Entree-Oost 

terug te brengen naar 50 km/u is het programma HOV A9. Bij dit programma’s is een verlengde 

invoegstrook voor de bus onderzocht ter hoogte van Entree-Oost. Daar wordt geen vervolg aan 

gegeven. Op dit moment kan de bus door de verandering van snelheid naar 100 km/u onvoldoende 

snelheid maken om in te voegen op de Schipholweg, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan.  

 

Vraag 6 

Waarom wil de provincie geen gehoor geven aan het verzoek en positieve adviezen om daar de 

verkeersveiligheid te verbeteren? 

 

7. Inmiddels zult u op de brief die op 17 februari jl. gestuurd is, formeel antwoord hebben gegeven. 

 

Vraag 7 

De PvdA ontvangt graag bij beantwoording van bovenstaande zes vragen een afschrift van dat 

antwoord. 

  

Namens de PvdA-fractie Noord-Holland, 

Marieke van Duijn 

Jan Nieuwenburg 

 


