P.a. Witte Singel 54,
2311 BL Leiden
Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, vrijdag 13 juli 2012.
PERSBERICHT!
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute geeft de strijd tegen Zoeken naar Balans niet op
Het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute geeft de strijd tegen de weg door Voorschoten en door de polders ten zuiden van
Leiden niet op. Het overleg heeft forse kritiek op de keuze van de provincie voor deze variant (‘Zoeken naar Balans’
genaamd). De 27 organisaties, die samen het Bewonersgroepenoverleg vormen, vinden het totaal onverantwoord, dat
Provinciale Staten eind vorige maand heeft besloten een weg aan te leggen die ongeveer één miljard euro kost, Voorschoten
doormidden splijt, in de polders grote schade doet aan natuur en landschap, maar de problemen niet oplost en daarom ook
nauwelijks draagvlak heeft.
Net als verschillende andere organisaties heeft het Bewonersgroepenoverleg vooral ook kritiek op het ontbreken van een
deugdelijke onderbouwing van dit besluit. Een aantal rapporten waarop het besluit mede gebaseerd is deugt niet volgens het
overleg en sommige belangrijke rapporten ontbreken zelfs. Zo zijn bijvoorbeeld de uitgangspunten voor de kostenramingen en
ook de kostenramingen zelf niet openbaar gemaakt. Ook een rapport van TNO over de tunnelveiligheid van Zoeken naar
Balans en de Churchill Avenue was nog steeds niet opgeleverd op de dag dat Provinciale Staten hun besluit namen. Het
ontbreken van het TNO-rapport weerhield Gedeputeerde Staten er overigens niet van voortdurend twijfel te zaaien of de tunnel
van de Churchill Avenue wel voldoende veilig was. Dat maakte de besluitvorming er niet bepaald transparanter op.
Deze rapporten (over de economische effecten en de tunnelveiligheid van de verschillende varianten bijvoorbeeld) moesten
mede de onderbouwing leveren voor de tracékeuze. Het Bewonersgroepenoverleg vindt het dan ook onbegrijpelijk, dat
gerenommeerde instituten hiervoor deels zulke slechte rapporten hebben afgeleverd en dat ze soms zelfs helemaal geen rapport
hebben afgeleverd. Daarom heeft het overleg de provincie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd de
uitgangspunten voor de kostenramingen en ook de kostenramingen zelf openbaar te maken en ook alle stukken openbaar te
maken die te maken hebben met de opdracht van de provincie aan Ecorys voor twee rapporten over de economische effecten
en ook alle stukken die te maken hebben met de opdracht van de provincie aan TNO over de tunnelveiligheid van Zoeken naar
Balans en de Churchill Avenue.
Omdat de onderbouwing van de tracékeuze volgens hen niet deugt, zullen de 27 organisaties van het Bewonersgroepenoverleg
deze zomer ook zeker bezwaar maken - en t.z.t. eventueel ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in
beroep gaan - tegen het ‘inpassingsplan’ voor Zoeken naar Balans, dat de provincie één dezer dagen ter inzage heeft gelegd
(zie www.behoudrijnland.nl).
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Zonder kop telt het persbericht 407 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,
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