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Leiden/Voorschoten, maandag 15 september 2008. 
 
 
PERSBERICHT 
 
 
Behoud Rijnland: “maak z.s.m. geld vrij voor de verbetering van de bestaande N206-route door Leiden” 
 
 
De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland 
gevraagd zo snel mogelijk geld vrij te maken voor de verbetering van de bestaande N206-route door Leiden 
(Lelylaan - Churchilllaan - Lammeschansplein/Lammebrug - Europaweg). De stichting wijst Provinciale 
Staten erop, dat nog steeds onzeker is òf de RijnlandRoute wel zal worden aangelegd. Hoe dan ook zal de 
aanleg van die weg nog vele jaren op zich laten wachten. Bovendien is al lang bekend, dat de RijnlandRoute 
de problemen op de bestaande route niet zal oplossen. 
 
Volgens Behoud Rijnland zullen er op de bestaande route dus hoe dan ook snel maatregelen genomen moeten 
worden terwille van de leefbaarheid, de veiligheid en de doorstroming daar. Volgens de stichting kan de provincie 
er niet met goed fatsoen voor kiezen om de problemen daar maar te laten bestaan en de nodige maatregelen daar 
maar achterwege te laten om zo de druk op de aanleg van de RijnlandRoute hoog te houden. Daarmee zou de 
provincie de bevolking immers jarenlang "in gijzeling houden". 
 
Behoud Rijnland waarschuwt de provincie dat haar verzoek geen vrijblijvend karakter heeft. De stichting zal op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht formeel bezwaar maken als Provinciale Staten haar verzoek niet 
inwilligen of niet binnen zes weken reageren op haar verzoek. 
 
Zonder kop 212 woorden 
 
Noot voor de redactie: 
 De brief die we vandaag aan Provinciale Staten stuurden sturen we desgewenst graag toe. De brief zal ook geplaatst worden op 

www.behoudrijnland.nl onder "Nieuws". 
 Ons eerdere verzoek aan GS kunt u vinden op www.behoudrijnland.nl onder "Nieuws": "Brief over de weigering van gedeputeerde Van 

Dijk". 
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