
          AANTEKENEN! 
P.a. Witte Singel 54, 

2311 BL Leiden 

 

 

Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, maandag 16 juni 2014. 

 

 

Aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

Directie Participatie, RijnlandRoute (A4 en A44), 

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. 

 

 

Betreft: Bijlagen bij de zienswijze van de deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute op de 

ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 (RijnlandRoute); 

 Alleen onze eigen producties, in de volgorde waarin ze in de zienswijze genoemd worden + de vindplaatsen 

 

 de “Zienswijze ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute" namens de deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg 

RijnlandRoute (dossiernummer DOS-2010- 0022528) d.d. 6 mei 2014; 

(http://www.behoudrijnland.nl/zienswijzen/docs/O-PIP/20140506_GG_Zienswijze_OPIP.pdf) 

 onze brief d.d. 17 april 2014 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek “de terinzagelegging van het 

ontwerp-inpassingsplan zodanig te verlengen dat dit plan tegelijk met de ontwerp-tracébesluiten ter inzage komt te 

liggen”; 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20140417_GG_brief_aan_GS_over_O-PIPen_O-TBsgelijktijdig_ter_inzage_leggen.pdf) 

 onze brief d.d. 12 mei 2014 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over hun “verzoek d.d. 17 april jl. de 

terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan zodanig te verlengen dat dit plan tegelijk met de ontwerp-tracébesluiten 

ter inzage komt te liggen”. 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20140512_GG_O-PIP_en_O-TBs_gelijktijdig_ter_inzage_leggen.pdf) 

 onze zienswijze d.d. 17 februari 2014 op het Ontwerp van de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland; 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20140217_GG_zienswijze_op_het_ontwerp_visie_ruimte_en_mobiliteit.pdf) 

 de brief d.d. 9 september 2005 van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland aan Provinciale Staten van 

Zuid-Holland en de Tweede Kamer; 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20050909_BR_brief_aan_PS_en_TK_over_de_DHV-studie.pdf) 

 de zienswijze d.d. 26 april 2010 van de stichting Behoud Rijnland op het 1e fase MER RijnlandRoute (PZH-2009-

138609755); 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20100425_Zienswijze_Behoud_Rijnland_1e_fase_MER_RijnlandRoute.pdf) 

 de zienswijze van het Bewonersgroepenoverleg d.d. 3 september 2012 op het 2e fase MER RijnlandRoute c.a. (versie 2.0 

van mei 2012); 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20120903_GG_zienswijze_organisaties_Bewonersgroepen_tav_het_2e_fase_MER.pdf) 

 de inspreektekst van Fred Holvast (Buurtschap Zuidwijkse Polder in Wassenaar) op 1 juni 2012 tijdens de hoorzitting van 

Provinciale Staten van Zuid-Holland; 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/html/20120601_BZP_Inspreektekst.htm) 

 de inspreektekst van Wim ter Keurs, voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, tijdens dezelfde 

hoorzitting van Provinciale Staten op 1 juni 2012; 

() 

 de Zienswijze Ontwerpinpassingsplan RijnlandRoute (OPIP) d.d. 7 mei 2014 van Ir. O.C. Swertz namens het Initiatief 

Burgernotitie RijnlandRoute; 

(http://www.behoudrijnland.nl/zienswijzen/docs/O-PIP/20140507_IBR_Zienswijze_OPIP.pdf) 

 de "Zienswijze ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute" d.d. 7 mei 2014 van de Wijkraad Stevenshof, de wijkvereniging 

van de Stevenshof; 

(http://www.behoudrijnland.nl/zienswijzen/docs/O-PIP/20140506_WS_Zienswijze_OPIP.pdf) 

 onze brief d.d. 13 januari 2014 aan de minister van Infrastructuur en Milieu over haar brief d.d. 17 december 2013 

(kenmerk IENM/BSK-2013/291256) over de “aangenomen motie Ruit Eindhoven” en de RijnlandRoute; 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20140113_GG_brief_aan_minister_Schultz_over_de_aangenomen_motie_Ruit_Eindhoven_en_de_RijnlandRoute.pdf) 

 de zienswijze d.d. 6 juni 2014 van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op de ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 

Rijnlandroute; 

(http://www.vriendenoostvlietpolder.nl/nieuwsberichten.html?1402658985265) 
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 onze zienswijze d.d. 23 augustus 2013 op de door Gedeputeerde Staten voorgestelde wijzigingen van de Provinciale 

Structuurvisie en de Verordening Ruimte ter vastlegging van de ruimtelijke effecten van de herijking van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS); 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/html/attachments/20130823_GG_zienswijze_op_ontwerp_herziening_Provinciale_Structuurvisie_en_Verordening_Ruimte_Herijking_EHS.pdf) 

 de brief d.d. 7 augustus 2011 (“m.e.r. procedure Rijnlandroute”) van mr. F.H.J. von der Assen aan Gedeputeerde Staten; 

(http://www.behoudrijnland.nl/zienswijzen/docs/VO-PIP_2eMER/FvdA_Zienswijze_MER_2.pdf) 

 de zienswijzen d.d. 1 september 2012 van de heer Von der Assen op het MER en het Voorontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan Rijnlandroute; 

() 

 de zienswijze d.d. 30 april 2014 van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op het ontwerpinpassingsplan Rijnlandroute 

en/of zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Rijnlandroute, dossiernummer DOS-2010-0022528; 

(http://www.vriendenoostvlietpolder.nl/nieuwsberichten.html?1402658985265) 

 de reactie d.d. 8 januari 2014 van de Stichting Horst en Weide mede namens de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, 

de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming s’-Gravenhage en omstreken en de Stichting Behoud Stad, Natuur en 

Landschap Rijnland op het Gebiedsprofiel Duin, Horst en Weide (concept d.d. 5 december 2013); 

(http://www.behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20140108_HW_reactie_op_gebiedsprofiel.pdf) 
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