
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3508 

 

Onderwerp 

Bereikbaarheid Bollenstreek: niet praten maar doen! 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten E.F.A. Zevenbergen en R.F. Weide (VVD), d.d. 24 

april 2019, bij mij de volgende vragen hebben ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

De Keukenhof is een topattractie voor toerisme in de Duin- en Bollenstreek. En 

terecht, de VVD is trots op al het moois dat onze Zuid-Hollandse land en 

tuinbouwsector produceert. Helaas heeft de Keukenhof last van een slecht 

functionerend en verouderd wegennet dat niet berekend is op de drukte van nu.  

 

De afgelopen paasdagen stond het verkeer rondom de Keukenhof muurvast. Niet 

alleen de bezoekers van de Keukenhof, ook openbaar vervoer en inwoners van de 

omliggende dorpen zaten klem in de file. Op radio en boven de snelwegen werd 

mensen gemaand om niet meer naar de Keukenhof te komen. De parkeerterreinen 

stonden vol en de wegen stonden vast. 

 

De drukte tijdens de paasdagen was weliswaar uniek, maar de VVD fractie moet 

helaas constateren dat het verkeer op de N207 en de N208 wel vaker vastloopt. Files 

tussen knooppunt Burgerveen en Hillegom zijn schering en inslag. Daarom wordt er al 

jaren gepraat over de Duinpolderweg, een betere ontsluiting van de Bollenstreek.  

 

Wat de VVD betreft wordt er al veel te lang gepraat en is het hoog tijd om de handen 

uit de mouwen te steken. Voor de Keukenhof, voor de inwoners van Lisse en Hillegom 

en voor de toeristen die komen genieten van onze mooie Duin en Bollenstreek. 

 

 

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 

1. Is het college het met de VVD eens dat de aanloop naar de Keukenhof de komende 

jaren eerder gaat groeien dan afnemen? 

 

2. Bent u met ons van mening dat de Keukenhof een belangrijke toeristische trekpleister 

is waar de kennismaking met natuur en Zuid-Hollandse land en tuinbouw centraal 

staat? 

 

Volgens tijdspad uit de laatste nieuwsbrief (dd 9 januari 2019) zal pas in 2024 

begonnen worden met de uitvoering van de nieuwe wegen. 
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4. Kunnen we nog tot 2024 wachten met de aanpak van de fileproblemen? 

 

5. Is het college het met de VVD eens dat dit verkeersinfarct niet bepaald een goede 

promotie is voor Zuid-Holland? 

 

6. Welke stappen kan dit college nemen om voor het komende seizoen een minder 

chaotische toestanden te garanderen? Is bijvoorbeeld de (tijdelijke) heropening van 

station Lisse een optie die onderzocht wordt? 

 

 

 

Den Haag, 24 april 2019           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


