P.a. Witte Singel 54,
2311 BL Leiden

Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, donderdag 27 maart 2014.
KABINET!
Aan de minister van Infrastructuur en Milieu,
Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.
Betreft:

onze brief d.d. 13 januari jl. aan u over de verschillen en de overeenkomsten tussen de ruit om
Eindhoven en de RijnlandRoute

Zeer geachte mevrouw Schultz!
Op 13 januari jl. schreven wij u - naar aanleiding van uw brief aan de Tweede Kamer van 17 december jl. (kenmerk
IENM/BSK-2013/291256) – een (hier nog eens bijgevoegde) brief over de overeenkomsten en verschillen tussen
de ruit om Eindhoven en de RijnlandRoute.
Wij besloten onze brief aan u met het verzoek (evenals bij de ruit om Eindhoven):

te bevorderen, dat ook wat betreft de RijnlandRoute de nodige aandacht zal worden besteed aan de gevolgen
van de aanleg van die weg voor de “(potentiële) natuurwaarden van de EHS”,

te bevorderen, dat ook voor de RijnlandRoute “een nieuwe MKBA” wordt gemaakt “met zowel een hoog als
een laag groeiscenario op basis van actuele verkeersprognoses” en

ingeval de uitkomsten hiervan daartoe aanleiding geven, de bestuurlijke overeenkomst die u met de
Provincie Zuid-Holland heeft gesloten over de rijksbijdrage aan de RijnlandRoute te herzien.
Tot op heden mochten wij van u nog geen antwoord op dit verzoek vernemen. Toch zouden wij uw reactie op ons
verzoek en op de redeneringen die daaraan ten grondslag lagen zeer op prijs stellen.
In het vertrouwen op korte termijn een antwoord van u op onze brief te mogen vernemen, uiteraard ook nu weer
graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute
(www.behoudrijnland.nl),
Wim ter Keurs, voorzitter
Cc

de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
De deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg (in willekeurige volorde): 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, Belangenvereniging Krimwijk, Bewonersvereniging Gerda
Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten
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