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Leiden/Voorschoten, donderdag 4 december 2008. 
 
 
Aan de minister van Verkeer en Waterstaat, 
t.a.v. de Plv. Directeur-Generaal Mobiliteit, 
dhr. mr. ing. J.H. Dronkers, 
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. 
 
 
Betreft: uw brief van 26 november jl. (kenmerk VENW/DGMO-2008/4640 “Brieven Stichting Behoud 

Stad, Natuur en Landschap Rijnland”1) 
 
 
Geachte Heer Dronkers! 
 
Dank voor uw hierboven bedoelde brief met het voorstel voor een gesprek tussen een vertegenwoordiging van 
de projectorganisatie van de Integrale Benadering Holland Rijnland en onze stichting. Wij hebben met 
instemming van uw brief kennis genomen en zien de uitnodiging voor een gesprek met ons met belangstelling 
tegemoet, bij voorkeur met een aantal dagdelen waarop een dergelijk gesprek wat u betreft mogelijk is. 
 
Het lijkt ons efficiënt indien we voor het gesprek over en weer commentaar en vragen op elkaars stukken 
voorbereiden. Wij zullen in ieder geval ook vragen en commentaar voorbereiden op het tussenrapport 
“INTEGRALE BENADERING PROJECTEN HOLLAND RIJNLAND” (van oktober jl.) van de ministeries 
van VROM en VenW, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland. In ons gesprek zal het wat ons 
betreft in ieder geval ook moeten gaan over nut en noodzaak van de RijnlandRoute, over de effecten van die 
weg en over de mogelijke alternatieven voor die weg. 
 
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 

                                                        
1 Hierbij gaat het om onze brieven aan minister Eurlings d.d. 23 maart 2007, 5 en 16 oktober 2007, 18 januari j l., 4, 25 en 28 februari jl., 14 april jl., 21, 23 en 30 mei 

jl., 13 juni jl., 15 september jl., 24 november jl. (zie ook www.behoudrijnland.nl onder “Nieuws” en “Nieuwsarchief”) 
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