
Ontvangen reacties provinciale partijen 
 
Partij voor de Dieren RijnlandRoute is sowieso geen goed idee 
CDA   Bereid om te kijken naar een (tijdelijke) opheffing van open bruggen  

in de spits in de Leidse regio. Door de bruggen dicht te houden in de  
spits zou enige verlichting van de drukte mogelijk kunnen zijn. 

GroenLinks  Goed te horen dat u zich bekommert om de bredere bereikbaarheid van de 
   regio. Uw brief richt zich echter op een specifiek project en specifieke  

modaliteit. Dat roept de vraag op of u geen enkele rol ziet voor andere 
modaliteiten, als water, spoor en fiets? En geen enkel belang hecht aan 
goede verbindingen met de andere modaliteiten en bijvoorbeeld het 
realiseren van het lang geleden beloofde dubbelspoor naar Utrecht? 

SGP  Wij delen uw zorgen m.b.t. de overlast voor de (weg)gebruiker die ontstaat  
  als wegen en openbaar vervoer worden aangepakt. Daarom zullen wij er op  
  aandringen om de overlast zoveel mogelijk te beperken waarbij wij ons ook  
  realiseren dat het niet anders kan dan dat er overlast op zal treden. Concreet  
  hebben wij inmiddels uw zorg onder de aandacht gebracht van de  
  gedeputeerde. Uit zijn reactie maken wij op dat hij de zorgen deelt en m.b.t.  
  de aanbesteding allerlei wensen en mogelijkheden rondom het beperken van 

 overlast wil meenemen. 
FvD Ik ben zelf ondernemer en heb als voorzitter van onze 

ondernemersvereniging ook voor een goede bereikbaarheid gestreden. 
Forum voor Democratie vindt mobiliteit een essentieel onderdeel van een 
gezonde economie. U vindt dat ook terug in ons verkiezingsprogramma 
(https://forumvoordemocratie.nl/provincies/zuid-holland) .  
Ik moet ook eerlijk zijn, ik ken het ontwerp en het budget nog niet en de 
investering moet haalbaar zijn. Maar ik zeg u bij deze toe dat wij ons zullen 
inzetten om deelproject Lammenschansplein en Europaweg mogelijk te 
maken. Ik ken de situatie ter plekke wel en ik vond dat 10 jaar geleden al een 
ongepast knooppunt. Ik begrijp uw noodkreet en u kunt op onze steun 
rekenen. 

VVD   Reactie volgt nog 
ChristenUnie Geen reactie maar ze vormen een gezamenlijke fractie met de SGP. 
SP Geen reactie 
50+ Geen reactie  
D66 Geen reactie 
PVV Geen reactie 
PvdA Geen reactie 
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