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Leiden/Voorschoten, vrijdag 5 september 2008.
Aan de raad van de gemeente Katwijk,
Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH.
betreft:

onze brief van 3 september jl. aan het AB en DB van Holland Rijnland n.a.v. het persbericht van
het Samenwerkingsorgaan d.d. 15 augustus 2008 “Zonder RijnlandRoute geen woningbouw in
regio Holland Rijnland”

Geachte raad!
Hierbij gaat onze brief van 3 september jl. aan het AB en DB van Holland Rijnland n.a.v. het persbericht van het
Samenwerkingsorgaan van 15 augustus jl. “Zonder RijnlandRoute geen woningbouw in regio Holland Rijnland”.
Het persbericht van het Samenwerkingsorgaan ging in op de uitspraken van de Raad van State over twee
bestemmingsplannen (“De Horn” en “De Kleipetten Zuid”) van uw gemeente. Wij deden u onze brief ook al per email toekomen. Het zij ons kortheidshalve vergund u naar de inhoud van onze brief hieronder te verwijzen.
Hierbij treft u tevens ons persbericht aan naar aanleiding van het persbericht van Holland Rijnland. Daarin noemen
wij het persbericht van Holland Rijnland "misleidend", omdat uit de uitspraken van de Raad van State (anders dan
Holland Rijnland suggereert) helemaal niet blijkt, dat “de woningbouw in Holland Rijnland wordt bedreigd zolang
er geen concreet uitzicht is op de Rijnlandroute”. Sterker nog: ook de Raad van State noemt de aanleg van de
RijnlandRoute onzeker en de Raad noemt de verdubbeling van de Tjalmaweg dan ook expliciet als een alternatieve
oplossing. Die uitspraak van de Raad van State heeft Holland Rijnland echter weggelaten in haar persbericht.
In onze brief aan Holland Rijnland adviseren wij het AB en het DB van de regio - gezien de uitspraken van de Raad
van State - dan ook aan te dringen op een snelle verdubbeling van de Tjalmaweg tussen Katwijk en de A44 en niet
voortdurend te blijven drammen op de onzekere aanleg van de RijnlandRoute die hoe dan ook nog jaren op zich zal
laten wachten. Daarbij gaan wij er vooralsnog vanuit, dat de regiobestuurders werkelijk serieus menen dat er
“woningnood in het gebied" is en dat zij de woningen in Katwijk "het liefste zo snel mogelijk (zouden) bouwen".
Graag bereid tot nadere toelichting en met vriendelijke groet en hoogachting namens de Stichting Behoud Stad,
Natuur en Landschap Rijnland (www.behoudrijnland.nl),

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

