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VERKLARING 

Van de vier gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude 

 

Wij, de vier raden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, hebben 

kennis genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 mei 2012 om de variant Zoeken 

naar Balans Optimaal als voorkeursalternatief RijnlandRoute voor te stellen aan Provinciale Staten. 

Op 1 juni 2012 heeft de hoorzitting plaatsgevonden voor de provinciale Statencommissie Verkeer 

en Milieu. Op 27 juni 2012 zullen Provinciale Staten besluiten over het voorstel van Gedeputeerde 

Staten. De vier raden hechten eraan om onderstaande gezamenlijke verklaring af te leggen als 

reactie op het besluit van Gedeputeerde Staten. 

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat Churchill Avenue de beste oplossing is, blijft Churchill Avenue 

het tracé dat onze voorkeur heeft.  

In onze brief van 11 mei j.l.  hebben wij een klemmend beroep gedaan op Gedeputeerde Staten 

om leefbaarheid, natuur, landschap, welzijn en oplossend vermogen voor de Leidse 

verkeersproblematiek belangrijk gewicht te geven bij de tracékeuze van de RijnlandRoute.  De door 

Gedeputeerde Staten nu gemaakte keuze wordt naar onze mening onvoldoende gedragen. 

Onvoldoende op de aspecten draagvlak, transparant besluitvormingsproces en éénduidige 

onderzoeksresultaten, aspecten die naar eigen zeggen van Gedeputeerde De Bondt belangrijk zijn; 

onvoldoende wat betreft inhoudelijke argumentatie die de provincie hanteert voor de keuze voor de 

variant Zoeken naar Balans Optimaal. 

Draagvlak: de grondgebiedgemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en 

Zoeterwoude blijven ervan overtuigd dat Churchill Avenue de beste oplossing is, evenals Team 

Churchill Avenue en bewonersorganisaties.  

Goed en transparant proces: het traject in 2011 en 2012 verliep redelijk transparant tot de laatste  

maanden voor de bekendmaking van de Zoeken-naar-Balans-Optimaalvariant. De grote tijdsdruk 

zorgde ervoor dat stukken nog op het laatste moment werden aangepast of beschikbaar gesteld 

(Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA), Quick-scan Regionaal Economische 

Effectenstudie RijnlandRoute (REES-studie), Nota Voorkeursalternatief (NVA). Sommige stukken 

zijn niet beschikbaar gesteld (kostenramingen, onderbouwing ruimtelijke kwaliteit). Dit ging ten 

koste van transparantie en zorgvuldigheid. 

Eénduidige onderzoeksresultaten: er is goed samengewerkt met Team Churchill Avenue tot ook de 

laatste maanden voor bekendmaking. Team Churchill Avenue verschilt van mening met de 

provincie over een aantal essentiële punten en beoordelingen van Churchill Avenue. Dat zijn de  

kostenramingen  Churchill Avenue, de robuustheid /doorstroming van het verkeer bij Churchill 

Avenue en de toekomstvastheid van Churchill Avenue.  
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De provinciale inhoudelijke hoofdargumenten in het kort voor Zoeken naar Balans zijn betere 

doorstroming en bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland, toekomstvastheid in 2030,  de 

mogelijkheid om te optimaliseren binnen het beschikbare budget, meer maatschappelijke baten, 

vergunbaarheid en betere verdeling oost-westverkeer.  

De provincie verwacht de nadelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit met 

inpassingsmaatregelen en mitigerende maatregelen te kunnen verkleinen. 

 

De argumenten betere doorstroming, bereikbaarheid en toekomstvastheid vinden de gemeenten en 

Team Churchill Avenue geen terechte conclusie op grond van de onderzoeken. 

 

Het argument van optimalisering binnen het beschikbare budget is niet terecht: er wordt namelijk 

ook voor verkeerskundige maatregelen een beroep gedaan op het provinciale budget dat is 

vrijgemaakt voor ruimtelijke inpassingen (volledige Knoop Maaldrift, ongelijkvloerse kruising 

N441). Ook is niet duidelijk of rekening is gehouden met de financiering voor de busbanen in het 

HOV-netwerk ten gunste van de RijnlandRoute. Bovendien is er verschil van mening over de 

kostenramingen tussen provincie en Team Churchill Avenue. 

 

Meer maatschappelijke baten worden afgeleid uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse 

(MKBA), een rapportage waarin de grote voordelen van Churchill Avenue voor natuur, landschap, 

cultuurhistorie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit geheel niet omgeslagen zijn in Euro en daardoor 

evenmin verwerkt in het eindoordeel.   

 

Vergunbaarheid: Churchill Avenue is een innovatieve oplossing die ook een innovatieve benadering 

vraagt in het belang van een duurzame oplossing. 

 

Betere verdeling oost-westverkeer is geen juiste conclusie. De oostwest-relatie met Alphen aan de 

Rijn en achterland ondervindt nauwelijks enig voordeel en de verkeersproblematiek in Leiden wordt  

niet verlicht door Zoeken naar Balans Optimaal, zoals nu gepresenteerd. 

 

Wij hebben waardering voor de provinciale inspanningen om voor de regio HollandRijnland een zo 

groot mogelijk budget voor de RijnlandRoute voor elkaar te krijgen. De keuze voor Zoeken naar 

Balans Optimaal kunnen wij echter niet ondersteunen. Wij zijn van mening: 

- dat het verkeersoplossend vermogen van beide alternatieven groot is, ook in 2030 en 

verder; 

- dat de economische effecten van beide alternatieven positief zijn en niet veel verschillen 

qua omvang, wel in de locaties waar die effecten optreden; 

- dat Churchill Avenue veel milieuvriendelijker is. In de overvolle Randstad met schaars 

groen telt dit argument heel erg zwaar, ook als de Churchill Avenue duurder is; 

- qua kosten zijn wij er van overtuigd dat Zoeken naar Balans uiteindelijk de duurste 

oplossing zal blijken te zijn, omdat voor Leiden nauwelijks iets wordt opgelost. Om het 

verkeerssysteem in Leiden ook in de toekomst te laten functioneren zullen omvangrijke en 
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dure maatregelen nodig zijn. Omdat over de provinciale kostenramingen verschil van 

mening is, vinden we het wenselijk dat hiernaar verder onderzoek wordt gedaan om de 

verschillen in kostenramingen weg te nemen.  

Wij doen een beroep op Provinciale Staten om onze argumenten ter harte te nemen bij hun 

besluitvorming en waarde te hechten aan deze gezamenlijke verklaring van de raden van vier 

grondgebiedgemeenten dat Churchill Avenue de beste keuze is als RijnlandRoutetracé. 

De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, 

Wassenaar, 4 juni 2012  
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