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Geachte raadsleden,

Aan het begin van dit jaar is de rapportage Kansrijke oplossingen LABO71 aan u
gepresenteerd. De kansrijke oplossing wordt gevormd door een buitenom structuur, de
“Aggloring”, aangevuld met afspraken over brugopeningen, slimmer gebruik van bestaande
wegen en aanbrengen van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk (de zogenaamde No
Regret maatregelen).
Zowel in het beleidsakkoord 20142018 “Samenwerken en innoveren” (Leiden) als in het
coalitieakkoord 20144018 “Van meepraten naar meedoen” (Leiderdorp) is aangegeven dat
deze oplossing verder wordt uitgewerkt. in het Plan van aanpak voor de verkenning van
LAB07t is het proces aangegeven dat moet leiden tot het vaststellen van de gekozen
oplossing. De laatste twee stappen hiertoe worden nu gezet. Graag informeren wij u welke
activiteiten worden uitgevoerd om tot vaststelling te komen.

Update verkeersmodel
Omdat vorig jaar nog geen nieuwe versie van het verkeersmodel, RVMK 3, beschikbaar was,
zijn de berekeningen uitgevoerd met een conceptversie. Daarmee kon een goede inschatting
gemaakt worden van de effecten en kon een kansrijke oplossing bepaald worden. Nu de
nieuwe versie beschikbaar is, wordt een gedetailleerd verkeersmodel (dynamisch
verkeersrnodel “Streamline”) gebouwd dat ons in staat stelt de eerdere analyses te toetsen.
Naar verwachting is het gedetailleerde verkeersrnodel eind september beschikbaar.

Validatie van de eerdere resultaten
Voordat een definitieve keuze van de kansrijke oplossing gemaakt en vastgesteld kan
worden, wordt een herberekening gemaakt om de eerder gepresenteerde effecten ten
aanzien van leefbaarheid en bereikbaarheid te toetsen. Ook wordt een beoordeling gegeven
over de in het ambitiedocument genoemde economische en ruimtelijke doelstellingen. De
resultaten worden opgenomen in een validatiedocument, dat naar verwachting in december
gereed zal zijn. Wij zullen de uitkomsten van de validatie in januari 2015 in een gezamenlijke
sessie aan de raden van de betrokken gemeenten presenteren.
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Besluitvorming ter vaststelling van de oplossing
Direct in het nieuwe jaar wordt een voorstel in procedure gebracht om de oplossing door de
betrokken gemeenten bestuurlijk vast te laten stellen. ln de procedure wordt een
inspraaktraject opgenomen. Naar verwachting kunnen de betrokken gemeenteraden begin
april 2015 een besluit nemen. l\/iet de vaststelling van dit besluit wordt de bestuurlijke basis
gelegd voor het mobiliteitsbeleid van de regio voor de komende jaren en voor de nadere
uitwerkingen.

Samenwerkingsovereenkomst
Aansluitend wordt door de betrokken gemeenten een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten. De partijen onderschrijven hiermee de resultaten van de verkenning naar de
bereikbaarheid, de hoofdverkeersstructuur van de Leidse agglomeratie en de werking van de
oplossing bestaande uit Aggio-ring en No Regret. Door deze oplossing kunnen de
doelstellingen ten aanzien van ruimtelijke en economische ambities, de kwaliteitsverhoging
van de Leidse binnenstad en de overige woonkernen binnen de agglomeratie en de inpassing
van HOV over de Hooigracht - Langegracht bereikt worden. Tevens geven de partijen daarin
aan over te willen gaan tot nadere uitwerking van de oplossing en de oplossing leidend te
maken voor het op te stellen beleid en de op te stellen uitvoeringsplannen. Naar verwachting
kunnen de betrokken colleges eind april 2015 een besluit nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

l-ioogachtend,
burgemeester en wethouders, (ff ii
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L Driessen-Jansen
secretaris burgemeester

PS Per heden heeft het college van Burgemeester en Wethouders uit Leiden de
raad(scornmissie) van Leiden geïnformeerd met een brief met dezeifde inhoud en is een kopie
van die brief in afschrift naar de raad van Qegstgeest gestuurd.


