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P.a. Witte Singel 54, 

2311 BL Leiden 

 

Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, dinsdag 19 juni 2012. 

 

PERSBERICHT! 

 

Organisaties: “‘Glossy’ aan de Tweede Kamer over de RijnlandRoute misleidend” 

 

De Stichting Behoud Rijnland en de 27 organisaties van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute hebben met grote 

ergernis kennisgenomen van de ‘glossy’ die de regio Holland Rijnland onlangs ruim heeft verspreid en onder andere 

ook aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de ‘glossy’ komen alleen de voorstanders van de RijnlandRoute-variant 

‘Zoeken naar Balans’ aan het woord. Dat is de variant die Gedeputeerde Staten onlangs hebben gekozen, dwars door 

de polders ten zuiden van Leiden, vlak langs Vlietland, dwars door Voorschoten en vlak langs de Stevenshof. 

 

Behoud Rijnland en het Bewonersgroepenoverleg hebben zich vooral ook gestoord aan de arrogantie van Holland 

Rijnland om zo’n ‘glossy’ uit te brengen, nog voordat Provinciale Staten een beslissing hebben genomen over Zoeken 

naar Balans (wat pas eind deze maand gebeurt). Alsof de besluitvorming van de volksvertegenwoordiging in de 

provincie er eigenlijk niet meer toe doet. 

 

Tegenstanders van Zoeken naar Balans komen in de ‘glossy’ niet aan het woord. Dat vier gemeenten en tientallen organisaties 

zich verzetten tegen de aanleg van deze variant, wordt ook niet genoemd. Geen woord in de ‘glossy’ over de 7.000 

handtekeningen tegen de weg die onlangs aan Provinciale Staten zijn aangeboden. Dat een belangrijke deel van het 

bedrijfsleven geen voorstander is van deze weg, wordt in de ‘glossy’ evenmin genoemd. Anders dan de ‘glossy’ suggereert, 

ontbreekt het draagvlak voor deze variant dus. 

 

Ook het feit, dat dit duurste project ooit in de provincie de problemen niet oplost waarvoor het project bedoeld was, maar wel 

enorme schade veroorzaakt aan natuur en landschap en aan het stedelijk gebied en de sport- en recreatievoorzieningen van 

Voorschoten en de Stevenshof, wordt in de ‘glossy’ niet vermeld. Dat er van verschillende kanten zware kritiek is geuit op de 

verkeerskundige en de economische onderbouwing van de keuze voor Zoeken naar Balans, komt in de ‘glossy’ niet aan de 

orde. Dat Provinciale Staten daarom van verschillende kanten het advies hebben gekregen de beslissing uit te stellen, staat ook 

niet in de ‘glossy’. 

 

“Dit is geen neutrale overheidsvoorlichting meer, maar een ongegeneerde en misleidende reclamecampagne, een overheid 

onwaardig”, aldus Wim ter Keurs, voorzitter van Behoud Rijnland en het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute. “Kennelijk 

heeft Holland Rijnland daar de middelen voor”, vervolgt hij. “Wij niet; wij moeten het van de inhoud en de argumenten 

hebben”. 

 

 

Noot voor de redactie: 

 Zonder kop en zonder tussenkopjes telt het persbericht 374 woorden; 

 nadere informatie: Wim ter Keurs (E: wimterkeurs@behoudrijnland.nl; T: 071-5613043). 

 
Deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg (in willekeurige volgorde): Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder, Bewonersvereniging 

Feministenbuurt Voorschoten, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute, Bewonersvereniging 

ZuiderZeehelden, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, Bewonersvereniging Het Wedde, STICHTING GROTE POLDER 

GROENe hart, Platform Duurzaam Voorschoten, Fietsersbond Voorschoten, Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving, 

Bewonersvereniging Park Allemansgeest, Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg, Vereniging tot behoud van Oud, Groen en 

Leefbaar Voorschoten, Stichting Horst en Weide, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o., 

Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen, Milieudefensie Voorschoten, Milieudefensie Leiden, Vereniging Vrienden 

Oostvlietpolder, Bewonersvereniging Boschgeest, Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97, Voorschotense Golfclub, Honk- en 

Softbalvereniging "Adegeest", Volkstuindersvereniging Voorschoten, Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17, 

mailto:wimterkeurs@behoudrijnland.nl

