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RijnlandRoute op maaiveld langs Leiden kopte het Leidsch Dagblad (internet
editie).
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De Rijnlandroute, die snelwegen A4 en A44 moet gaan verbinden, kan bij de Leidse
wijk Stevenshof niet verdiept worden aangelegd van het geld dat minister Eurlings van
Verkeer ervoor overheeft. Dat zeggen betrouwbare bronnen uit kringen rond het
Leidse stadsbestuur. Mogelijk wordt de weg eerst op maaiveldniveau aangelegd en in
de toekomst verdiept. De Leidse GROENLINKS-fractie verbiedt haar
verkeerswethouder John Steegh over een dergelijk compromis te onderhandelen.
De regionale verkeerswethouders zijn dinsdag geïnformeerd over de voortgang van
het RijnlandRoute-project. Daar zou duidelijk zijn geworden dat er geen geld is voor
verdiepen en dat Voorschoten niet hoeft te rekenen op een volledige tunnel door zijn
grondgebied. De bijeenkomst ging volgens gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) echter
vooral over de manier waarop hij de onderhandelingen voor de regiogemeenten dient
te voeren met minister Eurlings. Hij ontkent, dat de minister al een maximumbedrag
heeft genoemd voor de aanlegkosten. Een woordvoerder van de minister stelt, dat
over budgetten nog wordt onderhandeld. "Het is voorbarig daar nu al uitspraken over
te doen."
Volgens Leidse bronnen is er wel degelijk een bedrag genoemd en is dat fors lager
dan het bedrag dat een verdiepte RijnlandRoute zou kosten. De Leidse wethouder
Steegh (GROENLINKS) onthoudt zich van commentaar, maar fractievoorzitter Pieter
Kos van zijn partij niet. Die is furieus. ,"Er gaat géén GROENLINKS-wethouder vanuit
Leiden naar het regionale overleg met mandaat om hierover te onderhandelen'', zegt
Kos.
De GROENLINKS-fractie is geschrokken van deze publicatie en we hebben dan ook
onderstaande vragen.
1. Heeft u kennisgenomen van dit artikel?
Antwoord

FZ/GS
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Ja.
2. Klopt het dat dinsdag jl. de verkeerswethouders achter gesloten deuren door GS zijn
geïnformeerd over de voortgang van de eventuele RijnlandRoute?
Antwoord
Er heeft op dinsdag 1 september 2009 een besloten overleg plaatsgevonden van
vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders en
gedeputeerde, waarbij zij zich hebben gebogen over de voortgang van de Verkenning
RijnlandRoute, zoals in het Randstad Urgent-project IBHR aangekondigd.
3. Klopt het dat de eventuele RijnlandRoute niet verdiept kan worden aangelegd langs
de Stevenshof? Als dit niet het geval is, hoe moet een en ander dan worden uitgelegd
volgens GS?
4. Klopt het dat dinsdag tijdens het overleg is medegedeeld dat er niet voldoende geld is
voor een volledige ondertunneling door Voorschoten? Als dit niet het geval is, hoe
moet een en ander dan worden uitgelegd volgens GS?
5. Welke afspraken zijn gemaakt om de onderhandelingen met minister Eurlings voort te
zetten?
6. Wat is de inzet van Voorschoten en Leiden geweest tijdens dit overleg?
7. De regiobestuurders zouden zij aan zij staan met Voorschoten als de weg niet
ondertunnelt over Voorschotens grondgebied zou worden aangelegd, klopt dit?
8. Welke stappen hebben ze aangekondigd richting GS en de minister om hieraan
gestalte te geven?
Antwoorden 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Op de inhoud van dit overleg gaan wij nu niet in, aangezien het om het verkennen van
alle mogelijke opties gaat.
Uit het artikel in het Leidsch Dagblad van 2 september 2009 zou de indruk kunnen
ontstaan dat er tijdens genoemd overleg besluiten genomen zijn. Wij delen u mee dat
dit niet het geval is; wethouders en gedeputeerde verkennen alle mogelijke opties, ten
behoeve van de onderhandeling van gedeputeerde met de Minister.
9. Is bij u bekend wat de positie van het Leidse college is ten aanzien van de weg op
maaiveld niveau? Tot op heden was men daar stellig op tegen.
Antwoord
Wij zijn goed op de hoogte van de positie van de diverse gemeentes en maatschappelijke groeperingen.
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10. Waarom hebben GS deze belangrijke informatie niet gedeeld met PS?
Antwoord
Zoals bekend zullen wij in het kader van het BO MIRT-overleg op 29 oktober 2009
horen wat de bestuurlijke keuze van het Rijk zal zijn.
PS zullen wij informeren, over de uitkomst van dat overleg.
De uitkomsten van de keuze van het Rijk zullen opgenomen worden in het MERonderzoekt.
PS zal dan over de uitkomsten van het MER-rapport en het vervolgtraject beslissen.
Een besluit over de RlR zal pas in de eerste helft van 2010 volgen als het Tracébesluit
op de agenda van PS komt.
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