Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, vrijdag 17 juni 2011.

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Betreft:

verzoek om de noodzakelijke voortzetting van het werk van het Team Churchill
Avenue ten behoeve van een eerlijke vergelijking tussen de N11w-varianten en de
Churchill Avenue financieel mogelijk te maken

Geacht college!
In onze brief van 1 juni jl. verzochten de hieronder genoemde organisaties u te zorgen voor een
eerlijke vergelijking tussen de N11w-varianten en de Churchill Avenue alvorens een tracékeuze te
maken en het Team Churchill Avenue bij deze vergelijking te betrekken.
Zoals wij in onze brief van 1 juni jl. schreven, is de Churchill Avenue een product van een voor ons
land uniek burgerinitiatief, waarin een beperkte groep particulieren met grote deskundigheid en in
overleg met alle betrokkenen heeft gewerkt aan een zo optimaal mogelijk routeontwerp. Daarbij is
veel aandacht besteed aan het maximaliseren van de positieve effecten van het ontwerp en het
minimaliseren van de negatieve effecten ervan. Daarvoor heeft het Team dan ook alom lof
ontvangen, onlangs nog van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.
Het Team Churchill Avenue heeft het ontwerp van de Churchill Avenue voor eigen rekening en
verantwoording ontwikkeld, als kostenloze dienstverlening aan de samenleving. Het Team is
daarbij - qua inzet - ver over de grenzen gegaan van wat redelijkerwijs van de leden ervan verwacht
kon worden.
Het Team kan zijn werk thans dan ook alleen maar voortzetten als daar financiële steun voor komt.
Een aantal gemeenten en particuliere organisaties is bereid een beperkt deel van die steun voor hun
rekening te nemen. Het lijkt de hieronder genoemde organisaties volkomen gepast indien de
provincie Zuid-Holland het grootste deel van de financiering van de noodzakelijke voortzetting van
het werk van het Team voor haar rekening neemt. Het Team draagt immers primair bij aan de
kwaliteit van de besluitvorming van de provincie.
Wij verzoeken u dan ook contact met het Team Churchill Avenue op te nemen om gezamenlijk te
bezien hoe de provincie – samen met anderen - de noodzakelijke voortzetting van het werk van het
Team het beste kan financieren. Wij zouden het op prijs stellen bij dit overleg betrokken te worden.
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Desgewenst graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet en hoogachting namens de
organisaties hieronder, in willekeurige volgorde:

Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder,
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten,
Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof,
Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute,
Bewonersvereniging ZuiderZeehelden i.o.,
Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland,
Bewonersvereniging Het Wedde “Weddevreugd”,
STICHTING GROTE POLDER GROENe hart,
Platform Duurzaam Voorschoten,
Fietsersbond Voorschoten,
Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving i.o.,
Bewonersvereniging Park Allemansgeest i.o.,
Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg,
Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten,

Cc Provinciale Staten van Zuid-Holland
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