Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
G. Wenneker (D66), E.M.L.H. Maassen (SP) en A. Blokhuizen
(GROENLINKS)
(d.d. 7 oktober 2009)
Nummer
2314
Onderwerp
Verschillen presentaties Verkenningen RijnlandRoute 2

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragenstellers
Op 23 september 2009 dienden de fracties van D66, SP en GROENLINKS vragen in
over de verschillende presentaties die er zijn gehouden over de RijnlandRoute. De
beantwoording daarvan is niet voldoende. In antwoord op onze vraag waarom er aan
de statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie (MKE) niet is ingegaan op de
verschillende alternatieven van de N11-Westvariant wordt geschreven dat er geen
mededelingen worden gedaan over de inhoud van het overleg van 1 september 2009.
Daarom willen GS ook niet ingaan op de vraag waarom de presentatie van
1 september 2009 vrijwel volledig was gewijd aan de N11-Westvariant.
De fracties van SP, D66 en GROENLINKS vinden dat ze hiermee onvolledig worden
geïnformeerd. Wij hebben immers niet gevraagd naar de inhoud van het overleg, maar
slechts naar de inhoud van beide presentaties. Aangezien de presentatie van
1 september 2009 al geruime tijd openbaar is, verzoeken wij u alsnog deze vraag te
beantwoorden.
1. In de presentatie in de statencommissie MKE zijn er verschillende inpassingsvarianten
getoond die worden opengehouden als mogelijkheid. In de presentatie gegeven op
1 september 2009 wordt bijna geheel en alleen in gegaan op de N11-Westvariant.
Waarom is dat niet gedeeld met de statencommissie MKE en wat is de reden dat in de
presentatie van 1 september 2009 bijna geheel wordt ingegaan op de N11-Westvariant?
Antwoord
Het doorakkeren van de N11-Westvariant in de besloten bijeenkomst van 1 september
2009 is gebeurd om gezamenlijk inpassingsvarianten op dit tracé te verkennen. In de
statencommissie MKE heeft het IBHR u een overzicht willen geven van de voortgang
van de bredere aanpak van de MIRT-verkenning. Het verschil in presentaties heeft
dus te maken met de verschillende doelstellingen van beide bijeenkomsten.
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2. Is het college bereid om deze schriftelijke vragen te beantwoorden uiterlijk op
19 oktober 2009, in verband met de statencommissie MKE op 21 oktober 2009?
Antwoord
Ja.

Den Haag, 13 oktober 2009
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

voorzitter,
J. Franssen

