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Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, dinsdag 12 juni 2012.
PERSBERICHT! (Embargo tot woensdag 13 juni 2012!)
Aanbieding petitie met 7.000 handtekeningen tegen Zoeken naar Balans aan de Statencommissie Verkeer en Milieu
Vanmorgen (13 juni 2012) heeft Wim ter Keurs, de voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, een
petitie aangeboden aan de voorzitter van de Statencommissie, Henk de Vree (PVV). De petitie is ondertekend door zo’n
7.000 mensen, die zich fel keren tegen een nieuwe weg dwars door de weidevogelrijke polders ten zuiden van Leiden,
dwars door Voorschoten en vlak langs de Leidse wijk de Stevenshof. Een variant van de RijnlandRoute, die van de
provincie de merkwaardige naam ‘Zoeken naar Balans Optimaal’ kreeg.
Zoeken naar Balans duurder dan Churchill Avenue!
Er is volgens Ter Keurs geen enkel draagvlak voor de variant Zoeken naar Balans. Vier gemeenten, over wier grondgebied de
weg loopt, willen de weg per se niet, tientallen organisaties verzetten zich tegen de weg, begin deze maand was er een grote
manifestatie tegen de weg waaraan 2.000 mensen deelnamen en duizenden mensen hebben de petitie tegen de weg
ondertekend. Ter Keurs vindt dit verzet alleszins begrijpelijk. Anders dan de provincie beweert, is Zoeken naar Balans
namelijk duurder dan de Churchill Avenue, omdat de provincie grote kostenposten niet heeft meegerekend bij Zoeken naar
Balans. Bovendien lost Zoeken naar Balans niets op, maar doet die variant wel grote schade aan natuur en landschap en aan het
dorp Voorschoten.
Vraag Randstedelijke Rekenkamer om oordeel!
Bij de aanbieding van de petitie benadrukte Ter Keurs nog eens, dat Provinciale Staten eind deze maand geen verantwoorde
beslissing kunnen nemen. Daarvoor liggen er volgens hem over verschillende onderwerpen veel te tegenstrijdige stukken op
tafel. Hij pleitte daarom voor uitstel van de beslissing en adviseerde de Statencommissie dit uitstel goed te benutten door een
werkelijk onafhankelijke partij een oordeel te laten vellen over de stukken die nu zowel van de kant van de provincie als van
de kant van de burgers op tafel liggen. Ter Keurs noemde in dit verband de Randstedelijke Rekenkamer als de partij bij uitstek
om te benaderen voor zo’n onafhankelijk oordeel en herinnerde eraan, dat de Randstedelijke Rekenkamer in 2008 ook al een
quick scan naar de RijnlandRoute heeft uitgevoerd.
Provinciehuis ‘ingepakt’.
Voorafgaand aan de aanbieding van de petitie hadden actievoerders (om ca. 08.30 u.) het provinciehuis symbolisch groen
ingepakt, onder het motto “Actiegroep is het beu en pakt Provinciehuis in!! CHRISTO UIT DE POLDER!”. Volgens hen is de
provincie ziende blind, horende doof en volledig de weg kwijt. Volgens de Actiegroep Provincie uit Balans goochelt de
provincie met cijfers en foute aannamen en probeert zo een ‘vierbaans-kiloknaller’ aangelegd te krijgen door ons schaarse
groen in de Randstad.
Noot voor de redactie:

Zonder kop en zonder tussenkopjes telt het persbericht 398 woorden;

nadere informatie aanbieden petitie: Wim ter Keurs (E: wimterkeurs@behoudrijnland.nl; T: 071-5613043);

nadere informatie ‘inpakken’ provinciehuis: Fred Holvast (E: fred.holvast@gmail.com; M:06-51215626).
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,
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