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1. 
aanpassing planning besluitvorming Ambitiedocument LAB071 

Geachte leden van de Raad, 

In het Plan van Aanpak van de verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie 
(LAB071) informeerden wij u onder andere over de planning. Daarin werd aangegeven dat als 
eerste een ambitiedocument wordt opgesteld waarover besluitvorming door de betrokken 
gemeenteraden in mei j l. plaatsvindt. Die planning is helaas niet gehaald. Graag informeren 
wij u over de redenen en over het tijdspad dat wij nu voor staan. 

Bij het opstellen van het ambitiedocument bleek dat enkele aanvullende verkeerskundige 
onderzoeken nodig waren om een helder beeld te vormen van het vraagstuk. Het betrof een 
onderzoek naar de huidige reistijden van en naar belangrijke locaties binnen de agglomeratie. 
Ook werd een nader onderzoek uitgevoerd om de huidige mate van doorgaand verkeer op de 
route Hooigracht / Langegracht te bepalen. 
Verder heeft de omgeving (AggloLAB) aangegeven dat ze behoefte heeft aan een 
uitgebreidere afstemming over het proces en de inhoud van het ambitiedocument. Wij hebben 
gemeend aan beide punten tegemoet te komen en geen concessies te doen aan de kwaliteit 
en het draagvlak van het ambitiedocument. 

Besluitvorming over het ambitiedocument door de colleges van Leiderdorp en Leiden zal nu 
op 9 juli plaatsvinden. De raden van Leiden en Leiderdorp kunnen dan in september tot 
besluitvorming over gaan (zie bijlage). Met Oegstgeest is afgesproken dat het 
ambitiedocument ter kennisname aan de gemeenteraad van Oegstgeest wordt gebracht. Wij 
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streven er overigens naar de datum voor het vaststellen van de bestuursafspraken, waarvan 
de besluitvorming door colleges gepland is in november, gestand te doen. Om dat te 
realiseren beginnen wij, vooruitlopend op het vaststellen van het ambitiedocument, al met het 
opstellen van het schetsboek met mogelijke oplossingsrichtingen. U wordt evenals het 
AggloLAB in dit proces betrokken. Wij zullen hierover in overleg treden met de griffiers / 
Presidia. 



Bijlage 

Planning besluitvorming Ambitiedocument 

College Leiden 

Collegebehandeling (ter vaststelling): di 9 juli 

College Leiderdorp 

Collegebehandeling (ter vaststelling): di 9 juli 

College Oegstgeest 
Collegebehandeling (ter kennisname): di 9 juli (onder voorbehoud) 

Raad Leiden 
Commissie LB: do 12 september 
Raadsbehandeling (ter vaststelling) do 19 september 

Raad Leiderdorp 
Commissie Ruimte: di 10 september 
Raadsbehandeling (ter vaststelling) di 23 september 

Raad Oegstgeest 
Commissie: 
Raadsbehandeling: 

n.v.t. 
n.v.t. 


