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Geachte heer Vermeulen,
'Kleurrijke drukte in Duin- en Bollenstreek tijdens zomers Paasweekeinde (Leidsch
Dagbiad). Keukenhof na topdrukte: Blijf weg met Pasen (NOS). Bomvol
bloemenperk de Keukenhof raadt het bezoekers af langs te komen (Trouw).
Tsunami aan toeristen dit paasweekend (AD)'.
Bovenstaande is slechts een greep uit de nieuwsberichten van het Paasweekeinde
over de topdrukte die Keukenhof en onze streek in zijn greep hield. Als gemeente
zijn we trots op de prachtige bloemententoonstelling die ons gebied zo uniek en
geliefd maakt. Echter niet eerder was de verkeerscongestie zo groot, met alle
negatieve gevolgen van dien, voor zowel bewoners als bezoekers.
Het college van Lisse maakt zich ernstig zorgen. De drukte in de Bollenstreek groeit
al jaren en maakt onze streek steeds slechter bereikbaar. De huizenmarkt staat
onder druk, het aantal inwoners groeit en het aantal toeristen dat onze streek
bezoekt groeit jaarlijks. Het onderscheid tussen de drukte in het Keukenhof seizoen
en daarbuiten is niet meer duidelijk. Dagelijks staan er files richting de N207 en
vanaf de N207 onze regio in.
Door het toenemende aantal inwoners, bezoekers en bedrijvigheid in de streek is
de druk op onze infrastructuur groter dan ooit. Als gemeente waren wij dan ook blij
met het initiatief van de provincie Zuid-Holland om op 6 september 2018 samen te
komen op Keukenhof om hierover te praten. Met een grote groep belangrijke
stakeholders bogen we ons over de mogelijkheden. Het resultaat: een nieuwe
position paper voor het gebied Haarlemmermeer- Bollenstreek. Dit position paper
heeft echter nog niet geleid tot een concreet handelingsperspectief, terwijl de
problemen omtrent de bereikbaarheid alleen maar toenemen.
Recentelijk hebben wij tevens kennisgenomen van het voornemen van de provincie
Noord-Holland namens de stuurgroep Duinpolderweg om een breed bestuurlijk
overleg te organiseren, waar mobiliteit een van geagendeerde onderwerpen is. De
gemeente Lisse is blij met dit initiatief en de leiding die de provincie als

wegenbeheerder neemt, maar wil daarnaast ook graag aan de slag met mogelijke
oplossingen op de korte termijn.
Dit willen we graag doen in samenwerking met relevante stakeholders om de onder
druk staande bereikbaarheid aan te pakken (ook financieel). Hierbij worden wij als
gemeente ondersteund door de gemeenten Haarlemmermeer en Teylingen en
Keukenhof. Gezamenlijk gaan we graag in gesprek met de provincie Zuid-Holland
over de mogelijkheden die we op korte termijn kunnen realiseren om onze
bereikbaarheid te verbeteren. Wij denken daarbij aan een platform dat vooral naar
de strategische en integrale kant van het vraagstuk kijkt en bijvoorbeeld een
regisseur bereikbaarheid die alle partijen, belangen en kennis met elkaar verbindt.
Focus ligt daarbij vooral op integraal korte en lange termijnmaatregelen met elkaar
afstemmen en vooral uitvoeren.
Gezamenlijk gaan wij graag In gesprek met de Provincie Zuid-Holland. Wij nodigen
u graag op korte termijn uit voor een eerste verkenning van mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
namens het college van Lisse
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