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P.a. Witte Singel 54, 

2311 BL Leiden 

 

Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, donderdag 17 april 2014. 

 

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

 

Betreft: een verzoek de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan zodanig te verlengen dat dit plan 

tegelijk met de ontwerp-tracébesluiten ter inzage komt te liggen 

 

Geacht college! 

 

Op 28 maart jl. legde u het ontwerp-inpassingsplan voor de RijnlandRoute en het ontwerpbesluit hogere 

grenswaarden wegverkeerslawaai tot en met 8 mei as. ter inzage. 

 

Hierbij werd aangekondigd, dat het Rijk “voor het deel van de RijnlandRoute dat samenvalt met de A4 en A44 

(…) een besluit op grond van de Tracéwet (zal) nemen” en dat hiervoor door het Rijk “een separate procedure 

(wordt) doorlopen”. Thans wordt verwacht dat de ontwerp-tracébesluiten volgende maand ter inzage worden 

gelegd, d.w.z. nadat de termijn van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan is afgelopen. 

 

Hiermee ontneemt u ons - zonder daarvoor een inhoudelijke motivering te geven - de mogelijkheid het ontwerp-

inpassingsplan en de ontwerp-tracébesluiten in samenhang te bezien en op die samenhang ook te reageren. Dat is 

eens te zorgelijker en ook eens te onbegrijpelijker, omdat de provincie de RijnlandRoute al bijna tien jaar lang 

consequent en nadrukkelijk als één project presenteert. 

 

Wij verzoeken u dan ook de termijn van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan zodanig te verlengen, 

dat dit plan tegelijk met de ontwerp-tracébesluiten ter inzage komt te liggen. 

 

Graag bereid tot nadere toelichting op ons verzoek, rekenend op een zeer spoedig antwoord op ons verzoek, met 

vriendelijke groet namens de deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute 

(www.behoudrijnland.nl), 

 

Wim ter Keurs, voorzitter 

 

Cc Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

De Randstedelijke Rekenkamer 

de minister van Infrastructuur en Milieu, 

de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, 

 
De 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, Belangenvereniging Krimwijk, Bewonersvereniging Gerda 

Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten 

http://www.behoudrijnland.nl/

