
 
 

     13 oktober 2009 
 
Onderweg naar transparante besluitvorming 
 
De GroenLinks fracties van Leiden, Voorschoten, Wassenaar en Leiderdorp hebben kennisgenomen 
van de commotie die is ontstaan van de RijnlandRoute. 
  
Via uitgelekte informatie is bekend geworden dat er al een keuze gemaakt lijkt te zijn voor het tracé 
van de RijnlandRoute, en wel het tracé dat als voorkeurstracé bekend stond. Dit lijkt in strijd met 
eerdere afspraken dat de uitkomsten van de MER leidend zouden zijn voor verdere besluitvorming. 
Het is volstrekt onlogisch om al tracékeuzes te maken wanneer deze uitkomsten niet bekend zijn. 
 
Daarnaast worden verschillende presentaties over de stand van zaken gegeven aan verschillende 
groepen betrokkenen. Dit is verwarrend en verontrustend. Burgers die met de provincie meedachten 
over het oplossen van verkeersproblemen hebben dan ook hun medewerking opgezegd. 
  
Essentieel voor een democratische besluitvorming is dat alle partijen kunnen beschikken over de 
benodigde informatie voor het nemen van beslissingen. Het is een ernstige zaak als dat niet 
gebeurt.  De controlerende taak van volksvertegenwoordigers en de participatie van burgers wordt 
erdoor teniet gedaan. 
  
Ook is duidelijk geworden dat een tracé op maaiveldniveau langs de Stevenshof en (deels) door 
Voorschoten een reële dreiging is. Over één ding kunnen wij het in ieder geval eens zijn: een 
dergelijke variant is voor ons onacceptabel en daaraan zullen wij op geen enkele medewerking 
verlenen. 
  
De GroenLinks fracties veroordelen deze gang van zaken met kracht en verwachten dat de 
Gedeputeerde Staten van de provincie en de andere bestuurders openheid van zaken zullen geven 
over de ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute, nu en in de toekomst. 
  
Donderdag 15 oktober zal er een presentatie plaatsvinden in het Holiday Inn hotel te Leiden. Op 
verschillende momenten worden wethouders, pers, raadsleden en andere belanghebbende separaat 
geïnformeerd. Wij roepen de verantwoordelijkheden voor de presentatie op om tijdens die dag 1 
presentatie te geven met alle relevante informatie aan alle betrokkenen.  
  
Relevante informatie behoort gedeeld te worden met ALLE belanghebbenden. Wanneer blijkt dat er 
wederom verschillende informatie wordt verstrekt, zullen wij de bijeenkomst boycotten. 
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