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Leiden/Voorschoten, maandag 14 april 2008.

KABINET!

Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Ir. C.M.P.S. Eurlings,

Postbus 20901,

2500 EX Den Haag.

betreft: onze tweede brief d.d. 9 april jl. aan de Randstedelijke Rekenkamer betreffende ons verzoek te

onderzoeken of Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) m.b.t. de RijnlandRoute tot nu toe

rechtmatig, doelmatig en doeltreffend hebben gehandeld en of zij i.h.b. hun verplichtingen aan

Provinciale Staten, de meest betrokken gemeenten en bewoners en hun organisaties wel zijn

nagekomen

Excellentie!

Hieronder treft u onze 2e brief aan de Randstedelijke Rekenkamer aan.

Wij hebben onze 2e brief aan de Randstedelijke Rekenkamer geschreven n.a.v. hierbij gevoegde

correspondentie tussen de heer Van der Sloot, voorzitter van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en

Economie, en de heer Molenaar, een van de directeuren van de rekenkamer.

In zijn brief van 14 maart jl. vroeg de heer Van der Sloot de heer Molenaarof hij bereid en in staat is om een

quick-scan uit te voeren (een snelle beoordeling van de NNN, de MKBA en de commentaren van TNO en

Witteveen + Bos daarop) en of hij die quick-scan uiterlijk maandag 28 april 2008 kan opleveren, zodat deze

beschikbaar is voor de commissievergadering van 14 mei 2008.

In onze brief aan de heer Molenaar d.d. 9 april jl. gaan wij ervan uit dat de rekenkamer:

1. ook zal ingaan op ons hier tevens bijgevoegde verzoek d.d. 3 maart jl. om te onderzoeken of

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) m.b.t. de RijnlandRoute tot nu toe rechtmatig, doelmatig

en doeltreffend hebben gehandeld en of zij i.h.b. hun verplichtingen aan PS, de meest betrokken

gemeenten en bewoners en hun organisaties wel zijn nagekomen;
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2. ook ons commentaar d.d. 16 januari jl. op de NNN en ook ons commentaar d.d. 28 januari jl. op de

MKBA voor de RijnlandRoute bij zijn quick-scan zal betrekken;

3. zijn wederhoor in dit geval niet alleen zal toepassen op de provinciale (en regio-)bestuurders en

ambtenaren, maar ook TNO, Witteveen + Bos en ons zal horen en ook hun en onze eventuele reacties in

zijn rapport zal opnemen. Daarbij gaat het immers om de auteurs van de belangrijkste commentaren op

de MKBA en de NNN.

Voor het overige zij het ons kortheidshalve vergund u naar de inhoud van de brief hieronder te verwijzen.

Graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet en hoogachting namens de Stichting Behoud Stad,

Natuur en Lamndschap Rijnland (www.behoudrijnland.nl),

W.J. ter Keurs, J.R. van Leeuwen en E. Meelis


