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Betreft: informatie brug en de busbaan HOV-verbinding NoordwijkSchiphol.
Project: HOV-verbinding Noordwijk-Schiphol.

Uw kenmerk
-

Geachte raad,
Tijdens de laatste klankbordbijeenkomst d.d. 22 januari jl. maar ook in
gesprekken met bewoners bleken er veel vragen te zijn en behoefte aan
meer informatie over de brug en de busbaan HOV Noordwijk-Schiphol.
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg van de
brug en de busbaan van Lisse naar P&R Getsewoud en is daarom
afzender van deze brief. In deze brief informeren we u over de stand
van zaken. Ook leest u hoe u de komende periode betrokken kunt zijn.
Bij deze brief zit een bijlage waarin wij antwoord geven op veel vragen
die aan ons gesteld zijn. De vragen en antwoorden zijn ingedeeld per
onderwerp.
De HOV-brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek: wat
gaat er gebeuren
De schets van de lage brug wordt de komende maanden verder
uitgewerkt. Als eerste stap worden de eisen vanuit wet- en regelgeving
en de inrichtingseisen vanuit beheer en onderhoud geïnventariseerd.
Denk aan bijvoorbeeld veiligheidseisen voor de busbaan, de weg, het
fietspad en de voetpaden en aan eisen en wensen over landschappelijke
inpassing en de scheepvaart. Daarna willen we in ontwerpateliers met u
nadenken over de verdere invulling.
De HOV-busbaan tussen de brug en P&R Getsewoud: wat gaat er
gebeuren
Om verder te kunnen met de busbaan, moet ons college een besluit
nemen over het tracé van de busbaan tussen de HOV-brug en P&R
Getsewoud. Wij verwachten in juni dit besluit te kunnen nemen. Vorig
jaar is er een studie uitgevoerd naar varianten voor de busbaan. De
komende maanden verzamelen we reacties op deze studie.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

2|3

De brug en de busbaan komen op het grondgebied van de gemeente
Haarlemmermeer en Lisse. Vanzelfsprekend vindt afstemming plaats
met beide partijen. Speciale aandacht heeft daarbij de
gebiedsontwikkeling in de gemeente Haarlemmermeer.
Wanneer & hoe kunt u de komende maanden betrokken zijn
U kunt op een aantal manieren betrokken zijn bij de ontwikkeling van
de HOV-brug en de HOV-busbaan tussen de brug en P&R Getsewoud:
10 april informatiemarkt
Op 10 april organiseert de gemeente Haarlemmermeer samen met de
provincie Noord-Holland een informatiemarkt over de ontwikkelingen in
Lisserbroek, waaronder HOV Noordwijk-Schiphol. Ook de provincie ZuidHolland en de gemeente Lisse zijn aanwezig. Wij informeren u over de
stand van zaken, de planning en geven een toelichting over de
mogelijke tracés. Wij zijn nieuwsgierig wat u daarvan vindt.
Meer informatie over de locatie, het programma en een uitnodiging
volgt via de gemeente Haarlemmermeer.
Werkgroep
In de laatste klankbordgroep is afgesproken om een groep te starten
die gesprekspartner wordt voor het Noord-Hollandse deel van het
project. Deze werkgroep moet een afvaardiging zijn van bewoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties van zowel de kant van Lisse
als Lisserbroek en bestaat uit 8 tot 10 personen. U kunt zich aanmelden
via HOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl als u de straat of buurt
waarin u woont wilt vertegenwoordigen. U kunt uiteraard ook een
vereniging of (maatschappelijke) organisatie vertegenwoordigen.
Vermeld in de mail uw naam, adres en wie u vertegenwoordigt. U kunt
hierover ook tijdens de informatiemarkt informatie krijgen.
Ook na de informatiemarkt op 10 april kunt u meedenken over
bijvoorbeeld het ontwerp van de brug en de verdere ontwikkeling van
de busbaan, bijvoorbeeld via ontwerpateliers. Meer informatie volgt op
en na 10 april.
Mocht u een persoonlijk gesprek wensen dan is dat natuurlijk ook
mogelijk.
Vragen of reageren?
Over HOV-busbaan van Noordwijk tot Lisse:
Carine Adriaansens, projectleider
c.adriaansens@pzh.nl
Rogier Gerritzen, omgevingsmanager
r.gerritzen@pzh.nl
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaarvervoer/r-net/buslijn-noordwijk/
Over gebiedsontwikkeling Lisserbroek:
Hannie van den Bosch, gebiedsmanager
Gerjan Beijer, beleidsadviseur verkeer
lisserbroek@haarlemmermeer.nl
www.haarlemmermeergemeente.nl/lisserbroek
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Over de brug en de busbaan van Lisserbroek tot de P&R Getsewoud:
Gerard Boks, omgevingsmanager
Gerton Pieters, projectleider
HOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Dhr. Ir. G. Boks
Omgevingsmanager

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
1 bijlage(n)

De provincies Zuid- en Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer,
Lisse, Noordwijk en Teylingen, het Samenwerkingsorgaan HollandRijnland en de Vervoerregio Amsterdam werken aan een betere
bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Het project HOV
Noordwijk-Schiphol verbetert de OV-bereikbaarheid. De provincie
Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg van de HOV-brug over
de ringvaart en het vervolgtracé tot aan de P&R Getsewoud.
U ontvangt deze brief omdat u, met uw toestemming, op onze
verzendlijst staat. Voor Lisserbroekers die niet op onze verzendlijst
staan, is deze brief beschikbaar via https://lisserbroekonline.nl/
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