P.a. Witte Singel 54,
2311 BL Leiden

Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, maandag 21 mei 2012.
Aan de eigenaars van woningen en percelen “binnen de plangrenzen van het voorontwerp van
Zoeken naar Balans”
Onderwerp: de brief van de provincie om u te informeren, dat uw woning of perceel “binnen de
plangrenzen van het voorontwerp van Zoeken naar Balans” ligt, dat dit uiteindelijk
zou kunnen betekenen dat uw woning of perceel moet worden aangekocht en dat uw
woning misschien wel moet worden gesloopt

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op 15 mei jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland een keuze gemaakt uit de
verschillende alternatieve tracés voor de RijnlandRoute. GS hebben daarbij gekozen voor het tracé
van Zoeken naar Balans, een nieuwe autoweg die aansluit op de A4, vlak langs Vlietland door de
Oostvlietpolder loopt, in een tunnel onder de Vliet doorgaat, voorbij de Leidseweg in een open bak
door Voorschoten loopt, in een tunnel onder de spoorlijn Den Haag - Leiden doorgaat, half verdiept
door de polders vlak langs de huizen van de Stevenshof loopt, tussen de Maaldrift en de Stevenshof
een grote aansluiting op de A44 krijgt en dan via parallelwegen langs de A44 wordt geleid naar de
Tjalmaweg tussen Katwijk en Leiden (die ook wordt verbreed).
Eveneens op 15 mei kreeg een aantal bewoners (en bedrijven) langs dit tracé ’s avonds per koerier
een brief van de provincie om hen persoonlijk te informeren, dat hun woningen of percelen “binnen
de plangrenzen van het voorontwerp van Zoeken naar Balans” liggen, dat dit uiteindelijk zou
kunnen betekenen dat hun woning of perceel moet worden aangekocht en dat hun woning
misschien wel moet worden gesloopt. Waarschijnlijk heeft u ook een dergelijke brief ontvangen.
Met hun brief en ook in de publiciteit suggereren GS, dat er nu vaart achter de aanleg van Zoeken
naar Balans gezet kan worden en dat met de aanleg in de komende paar jaar gestart zou kunnen
worden. Dat is echter onjuist; zover is het nog lang niet:
 Er is nog volop discussie of het wel nodig is deze weg aan te leggen, of Zoeken naar Balans de
problemen wel oplost en of er niet veel natuur- en milieuvriendelijker alternatieven zijn.
 Dit heeft onder meer geleid tot een Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, waarin 27
organisaties met elkaar samenwerken die zich actief verzetten tegen de aanleg van Zoeken naar
Balans.
 De provincie zal nog heel wat procedures moeten doorlopen voordat Zoeken naar Balans
eventueel zou kunnen worden aangelegd. Uiteindelijk zal de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State een onherroepelijk oordeel vellen over de tracékeuze van de provincie. Totdat
het zover is, kan de provincie in ieder geval niet tot onteigening overgaan.
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Zoeken naar Balans kost bijna één miljard en behoort tot de projecten van de provincie
waarvoor meerjarige dekking van de kosten tot nu toe ontbreekt.

Voor sommigen onder u zal de brief van de provincie misschien voor meer duidelijkheid hebben
gezorgd, omdat er met de brief een eind leek te komen aan een periode van onzekerheid. Voor
anderen luidt de brief mogelijk juist een periode van onzekerheid in. Zeker is in ieder geval, dat nog
helemaal niet vaststaat wat er uiteindelijk gaat gebeuren.
We willen het echter niet rooskleuriger voorstellen dan het is. Wij zullen ons weliswaar tot het
uiterste tegen de aanleg van Zoeken naar Balans blijven verzetten, maar voor de meesten van u en
voor ons breken er onzekere en zorgelijke tijden aan. Maar dat geldt zeker ook voor de provincie.
Die zal nu keer op keer - uiteindelijk ook tegenover de bestuursrechter - duidelijk moeten maken,
dat Zoeken naar Balans zal zorgen voor een betere bereikbaarheid, een betere leefbaarheid en een
betere economische ontwikkeling. En de provincie zal bovendien keer op keer duidelijk moeten
maken, waarom er – zelfs in tijden van extra bezuinigingen waar ook de provincie in de komende
jaren mee te maken gaat krijgen - toch vele honderden miljoenen euro’s in deze weg gestoken
moeten worden.
Met deze brief willen wij diegenen onder u, die daar behoefte aan hebben, een hart onder de riem
steken en u laten weten, dat u niet alleen staat. Mogen we u alvast het volgende meegeven:
 Laat ons a.u.b. weten als u behoefte heeft aan juridische adviezen. Stuur ons een briefje (zie
adres hierboven) of een mailtje (info@behoudrijnland.nl) met uw vragen en wij zullen uw
vragen zo snel mogelijk naar vermogen beantwoorden. Als er op een gegeven moment veel
dezelfde vragen tegelijk komen, kunnen we ook een bijeenkomst met de vragenstellers e.a.
beleggen.
 Volg de meest actuele informatie over de ontwikkelingen wat betreft de RijnlandRoute op onze
site www.behoudrijnland.nl.
 Sluit u zo (snel) mogelijk aan bij één van de Bewonersverenigingen, die deelnemen aan het
hierboven al genoemde Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute. Een aantal van deze
verenigingen brengt regelmatig nieuwsbrieven uit, waarin staat wat hun leden kunnen doen. Een
overzicht van de deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg vindt u op onze site
www.behoudrijnland.nl (onder het kopje ‘Bewonersgroepen’).
 Een alternatief is u als groep van ontvangers van hierboven bedoelde brief van de provincie te
organiseren en een vereniging op te richten van bewoners wier woning door de provincie moet
worden aangekocht en uiteindelijk misschien wel moet worden gesloopt. Wij zullen u graag
terzijde staan bij het oprichten van een dergelijke vereniging of stichting.
 Laat uw stem eventueel horen bij vergaderingen van gemeenteraden en Provinciale
Staten(commissies). Op www.behoudrijnland vindt u de momenten waarop dat mogelijk is. Doe
in ieder geval mee aan de grote manifestatie tegen Zoeken naar Balans op zondag 3 juni as..
Graag bereid tot nadere toelichting op deze adviezen, met vriendelijke groet namens het
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute,

Wim ter Keurs, voorzitter
Deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg (in willekeurige volgorde): Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder, Bewonersvereniging
Feministenbuurt Voorschoten, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute, Bewonersvereniging
ZuiderZeehelden, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, Bewonersvereniging Het Wedde, STICHTING GROTE POLDER
GROENe hart, Platform Duurzaam Voorschoten, Fietsersbond Voorschoten, Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving,
Bewonersvereniging Park Allemansgeest, Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg, Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten, Stichting Horst en Weide, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o., Stichting tot
Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen, Milieudefensie Voorschoten, Milieudefensie Leiden, Vereniging Vrienden Oostvlietpolder,
Bewonersvereniging Boschgeest, Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97, Voorschotense Golfclub, Honk- en Softbalvereniging
"Adegeest", Volkstuindersvereniging Voorschoten, Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17,
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