Randstedelijke Rekenkamer
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam

Zoetermeer, 23 maart 2020

Betreft: verzoek tot onderzoek naar de aanleg van de N207 Zuid
Geachte leden van de Randstedelijke Rekenkamer,
Het Molenberaad heeft U op 27 februari 2020 verzocht onderzoek te doen naar de
voorgenomen aanleg van de N207 Zuid. Wij hebben op 2 maart jl. Uw reactie ontvangen. Dat
was een zeer teleurstellende reactie en wel hierom. Het gaat om een project dat nog niet
ten uitvoer is gebracht, maar waarvan de realisatie in de komende tijd zal starten. Door het
door ons gevraagde onderzoek te plaatsen op de groslijst met op z’n vroegst een start in
2021, komt het op een tijdstip waarop er al aanmerkelijke middelen zullen zijn gespendeerd,
en materiële afspraken gemaakt die niet of niet eenvoudig te ontbinden zijn. Indien het
oordeel dan negatief is, zijn we weer eens beland in de bekende situatie dat we achteraf
alleen nog maar kunnen treuren.
Delen van ons plan zijn inmiddels formeel meegenomen in provinciaal onderzoek. Alleen de
aanleg van de N207 Zuid, die een zeer nadelig effect heeft, geldt daarbij nog steeds als
uitgangspunt. Wij hebben daarvoor geen inhoudelijke, maar slechts procedurele gronden
vernomen. De aanleg van de N207 Zuid is een uitermate controversieel onderwerp. Een
onafhankelijk onderzoek kan – zowel bij een positieve als bij een negatieve conclusie –
gewicht in de schaal leggen in de discussie. Ook voorstanders van de N207 Zuid zouden zo
een onderzoek daarom moeten willen.
Gelet op bovenstaande argumenten gaan wij ervan uit dat u uw standpunt zult willen
heroverwegen, en verzoeken we nogmaals met klem het door ons gevraagde onderzoek
prioriteit te geven en spoedig te starten.
U vindt ons onderzoek en de alternatieven van het Molenberaad op www.molenberaad.nl.
Wij zijn graag bereid ons verzoek nader toe te lichten.
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