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Inspraakreactie namens de Stichting Behoud Rijnland tijdens de vergadering van de Statencommissie
Mobiliteit, Kennis en Economie op woensdag 21 oktober 2009

Geachte Statenleden,
Mijn naam is Van Leeuwen en ik spreek namens de Stichting Behoud Rijnland.
De afgelopen tijd heeft u uitvoerig kennis kunnen nemen van onze standpunten m.b.t. de
RijnlandRoute. Gezien de tijd zal ik dat nu hier niet allemaal herhalen.
Ik wil mij nu beperken tot een belangrijke vraag aan U.
Laten we eens aannemen, dat minister Eurlings op 29 oktober a.s. nu eens geen of onvoldoende
geld geeft voor de RijnlandRoute. Iets wat vele bewoners hopen en slechts enkelen vrezen, maar
wat toch niet geheel ondenkbaar is.
Dan ontstaat de situatie dat u weer bent aangewezen op uw eigen verantwoordelijkheid; immers u
bent verantwoordelijk voor de provinciale weg 206, voor de provinciale Lammebrug over de
provinciale vaarweg Rijn- en Schiekanaal.
U bent verantwoordelijk om de verkeerschaos daar op te lossen zonder zich daarbij te verschuilen
achter andere overheden. Dat is waarvoor u gekozen bent door de burgers.
Er is provinciaal/regionaal geld genoeg aanwezig om de Tjalmaweg van Katwijk naar Leiden te
verdubbelen, om het knooppunt Leiden-West te verbeteren en om een goede kruising in het
verlengde van de Churchilllaan te maken over het Rijn- en Schiekanaal. Het is uw
verantwoordelijkheid om deze knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Uit al uw studies blijkt, dat
de RijnlandRoute tussen de A4 en A44 deze knelpunten niet oplost. Wat belet u nu nog om uw
verantwoordelijkheid te nemen en aan de slag te gaan.
De kiezer zal u niet beoordelen op de hoeveelheid rapporten en vergaderingen maar op de
werkelijke oplossing van problemen. Ik hoop dat burgers van Rijnland op u mogen rekenen dat u
dat ook doet met respect voor de kwetsbare en onvervangbare omgeving.
Ik dank u voor uw aandacht.

