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Onderwerp 

Behandeling RijnlandRoute in relatie tot de Lange Termijn Agenda 

Geachte Statenleden, 

In de vergadering van Provinciale Staten d.d. 27 juni 2012 is het voorkeurstracé van de 

RijnlandRoute vastgesteld. Tegelijkertijd is ook een vijftal moties aangenomen waarin wordt 

verzocht delen van het voorkeurstracé nader te onderzoeken en te bezien of een verdere 

inpassing mogelijk is. Voor de uitwerking van de inpassingen was veel tijd nodig. Daarnaast is en 

wordt er uitvoerig ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met betrokken gemeenten en het Rijk. 

Dat heeft in een eerder stadium geresulteerd in de keuze voor een geboorde tunnel ter hoogte 

van Voorschoten. 

In de Lange Termijn Agenda is opgenomen dat ik u in de vergadering van de Statencommissie 

Verkeer en Milieu d.d. 6 maart 2013 zou informeren over de resultaten van de onderzoeken naar 

inpassing van de RijnlandRoute en u een definitief GS-voorstel ter behandeling zou voorleggen in 

de vergadering van 8 mei 2013. Ik wil u melden dat deze planning helaas een maand moet 

Bezoekadres opschuiven. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat we voor een aantal ontwerpkeuzes op de 

~ ~ i d - ~ ~ l l ~ ~ d ~ l ~ i ~  1 rijksdelen goedkeuring nodig hebben van het Rijk, wat meer procestijd kost dan verwacht. 
2596 AW Den Haag 

Besluitvorming door GS is nu voorzien op 12 maart 2013, zodat commissiebehandeling kan 
Tram 9 en de buslbnen 

385en386 stoppen plaats vinden op respectievelijk 3 april 2013 en 5 juni 2013. Overigens ben ik voornemens de 

dichtbij het inpassingsmaatregelen vrijwel direct na het voorlopige besluit van GS op 12 maart 2013 te 
provinciehuis.Vanaf presenteren op twee informatieavonden: één avond voor u als statenlid en de gemeenteraden 
station Den Haag CS is van de betrokken gemeenten en één avond voor bewoners. Daarnaast wordt het voornemen van 
het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor GS kort na 12 maart 2013 omkleed met een persbijeenkomst en persbericht. 

auto's is beperkt. 

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

 flouw I.G.M. de Bondt 


