
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Onderwerp 

informatieavond RijnlandRoute. 

 

Geachte heer/mevrouw , 

 

Gedeputeerde Staten 
Directie Ruimte en Mobiliteit 

Afdeling Projecten en Programma's 

 

Contact 

J.H. Kouyaté - Dijkstra 

T 070-441  

jh.kouyate@pzh.nl 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP  Den Haag 

T 070 - 441 66 11 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum 

30 november 2011 

Ons kenmerk 

PZH-2011-311896637 

Uw kenmerk 

 

Bijlagen 

1 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Trams 8 en 9 en bussen 

18, 22, 65 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland nodigen inwoners van de gemeentes Leiden, 

Katwijk, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg uit voor 

het bijwonen van een informatieavond over de komst van de RijnlandRoute. De informatieavond 

vindt plaats op 15 december, vanaf 19.30 uur in het Van der Valk hotel De Gouden Leeuw aan de 

Veurseweg 180 in Voorschoten. Tijdens deze avond brengen wij u op de hoogte van de stand 

van zaken met betrekking tot de RijnlandRoute en leggen we u tevens uit hoe het vervolgproces 

is ingericht.  

 

Op 25 oktober hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de startnotitie voor 

het maken van twee (voorontwerp) inpassingsplannen voor de RijnlandRoute vastgesteld. Omdat 

de provincie nog geen keuze heeft gemaakt voor een voorkeurstracé, start zij voor zowel de 

variant Zoeken naar Balans, als voor de variant Churchill Avenue met een inpassingsstudie, als 

voorbereiding op het inpassingsplan. Een inpassingsplan is de provinciale versie van een 

bestemmingsplan. Een inpassingsplan bepaalt voor het hele tracé wat de consequenties van de 

weg zullen zijn voor bijvoorbeeld waterlopen, geluidsbarrieres, viaducten en dergelijke.  

 

In het tweede kwartaal van 2012 verwacht de provincie een keuze voor een voorkeurstracé te 

kunnen maken. Op dat moment gaan we met het opstellen van een inpassingsplan voor die 

variant verder. De andere variant valt dan af. We beginnen dan dus niet opnieuw.  

 

In een eerder stadium heeft u uw belangstelling voor en betrokkenheid bij de RijnlandRoute 

kenbaar gemaakt, daarom ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Dat laat onverlet dat de avond 

open staat voor alle inwoners in de gemeentes Wassenaar, Voorschoten, Leiden, Oegstgeest, 

Katwijk, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg. Het staat u dan ook vrij om anderen uit te 

nodigen, bovendien wordt de avond via de huis-aan-huisbladen in de regio aangekondigd.  

De informatieavond wordt in zijn geheel live uitgezonden via internet, hiervoor wordt een directe 

link geplaatst op de homepage van de provincie en op de homepage van de RijnlandRoute: 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Routebeschijving Gouden Leeuw 

Ons kenmerk 

PZH-2011-311896637 

2/2 

www.zuid-holland.nl en www.rijnlandroute.nl. Kijkers kunnen vanachter hun pc tevens via het 

systeem vragen stellen aan de inleiders. De provincie beveelt de informatieavond hartelijk bij u 

aan.  

 

Het programma van de avond is als volgt: 

 

19.30 uur  Inloop met koffie en thee 

20.00 uur Opening door avondvoorzitter. 

20.05 uur  Gedeputeerde, mevrouw Ingrid de Bondt belicht de huidige stand van zaken 

20.20 uur Kort gelegenheid tot het stellen van vragen 

20.40 uur Pauze  

21.00 uur Het vervolgproces tot aan de tracékeuze 

21.10 uur Inzoomen op de route Zoeken naar Balans  

21.25 uur Inzoomen op de route Churchill Avenue  

21.40 uur Gelegenheid voor vragen 

22.15 uur  Einde avond.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

M.G. Schoemaker 

hoofd bureau Projecten Bereikbaarheid West 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zuid-holland.nl/
http://www.rijnlandroute.nl/

