
Motie 109

Registratienummer:                                                                 (in te vullen door de raadsgriffier)
Motie voor de vergadering van de raad d.d.: 4 november 2010
Indiener(s): ONS Voorschoten, VVD, CDA
Onderwerp: Rijnlandroute
De raad van de gemeente Voorschoten,

Overwegende dat:

• het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een financieringsvoorstel heeft gedaan aan het
Algemeen Bestuur om de realisatie van de Rijnlandroute dichterbij te brengen

• het financieringsvoorstel betrekking heeft op de varianten F en de Churchill Avenue

• het financieringsvoorstel variant A uitsluit omdat fase 1 onvoldoende oplossend vermogen zou
hebben

• de Churchill Avenue de voorkeur heeft Holland Rijnland, mits financieel, verkeerskundig en
milieutechnisch vergelijkbaar met (of gunstiger dan) variant F

• de gemeente wordt gevraagd extra bij te dragen via het Regionaal Investerings Fonds

• de gemeente daarenboven wordt gevraagd extra bij te dragen aan de financiële haalbaarheid van
de Churchill Avenue variant

• de gemeente variant F onacceptabel vindt

• variant F niet voldoet aan voorwaarden, genoemd in de motie Tjalma-Staatsen (AB, 19-12-2007)

• de gemeente het eindbeeld van variant A niet wenselijk vindt

• de gemeente vindt dat eerst de bestaande knelpunten moeten worden opgelost

besluit:

1. op geen enkele wijze bij te dragen aan de realisering van variant F.
2. de extra bijdrage via het RIF uitsluitend en pas dan te willen overwegen op het moment dat de MER
2e fase is afgerond en deze bijdrage wordt gekoppeld aan de realisering van de Churchill Avenue

verzoekt:

1. het college om te onderzoeken of Voorschoten een extra financiële bijdrage aan de Churchill Avenue
kan leveren.
2. de Voorschotense leden van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in de AB-vergadering van
30 november 2010 een amendement in te dienen, inhoudende de verwerking van de hierboven onder 1 en
2 vermelde besluiten.
3. het college de regio op te roepen aan minister en Tweede Kamer een extra financiële bijdrage te
vragen voor het realiseren van de Churchill Avenue.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Geen.
Ondertekening en naam,
Peter Jongste (ONS Voorschoten)
Nanning Mol (VVD)
Herman Scholten (CDA)
Aantekening griffier: dit voorstel/motie is aangenomen met de st emmen van ONS Voorschoten , VVD
en CDA voor (14) en van GroenLinks en PvdA (3) tegen.


