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Gemeente Leiden 
Gemeente Leiderdorp 
Gemeente Oegstgeest 
Aan het College van B&W en Gemeenteraadsleden 

Datum: 14 december 2012 

Betreft: Ringweg Oost / bereikbare regio 

Geacht (e) college, raadsleden, 

Graag wil het georganiseerde bedrijfsleven in de Leidse Regio reageren op de plannen van de 
gemeenten Leiderdorp en Leiden "om in nauwe samenwerking te komen tot een voorstel voor 
infrastructurele maatregelen die het mogelijk maken om de ruimtelijk-economische ambities van 
de Leidse agglomeratie waar te maken". 
De Ringweg Oost, waar wij in ons schrijven van 23 oktober nog voor hebben gepleit, is hiermee 
(voorlopig) van de baan. 
"De gemeenten starten met een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities, 
bereikbaarheidsproblemen en mogelijke verkeerskundige oplossingen. In het najaar van 2013 
willen de colleges tot afspraken komen die vervolgens ter vaststelling worden aangeboden aan 
de gemeenteraden." 

Politiek 
Vanuit politiek oogpunt begrijpen wij deze plannen. Het is gebleken dat zowel het tracé door 
Leiden Noord als het tracé over het grondgebied van Leiderdorp niet op voldoende draagvlak kon 
rekenen. Doordat Leiden, Leiderdorp en waarschijnlijk Oegstgeest nu samen gaan optrekken is 
de kans op voldoende draagvlak groter. Tevens sluit deze aanpak aan bij de "Economische 
Agenda", de te ontwikkelen gezamenlijke visie op de economie in de Leidse regio. 

Gevolgen 
Het gevolg is echter ook dat de aanleg van de broodnodige infrastructuur weer flinke vertraging 
oploopt, waarover wij behoorlijk teleurgesteld zijn. Zoals wij betoogden in onze vorige reactie is 
de Ringweg van groot belang voor ondernemers en werknemers in de Leidse agglomeratie en 
die van Leiderdorp en Leiden in het bijzonder. Een gezonde ontwikkeling van de economie en 
werkgelegenheid kan niet zondereen goede binnenstedelijke verkeersafwikkeling. De Leidse 
Regio biedt ruimte aan meer dan 27.000 bedrijven en werkgelegenheid aan ruim 100.000 
personen. Direct en indirect hebben velen van hen voordeel van deze verbinding. 

Hoe nu verder 
In de "bestuursopdracht Verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie" beschrijft u onder 
andere de verschillende stappen in het proces. De Koepel Leidse Regio wil graag nauw worden 
betrokken bij deze stappen, voor onze eigen beeldvorming en om ons (gezamenlijk) standpunt in 
te brengen. Graag maken wij afspraken met u hoe aan deze betrokkenheid vorm en inhoud kan 
worden gegeven. 

Wij roepen u nogmaals op de belangrijke bovenlokale economisch maatschappelijke belangen 
mee te wegen in uw standpunten en samen te werken aan de realisatie van een "nieuwe" 
ringweg oost / een verbetering van de regionale bereikbaarheid. 
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De Koepel Leidse Regio is onderdeel van Bedrijfsleven Rijnland en bestaat uit de BV Leiden, 
Leiderdorpse Ondernemersvereniging, Ondernemersvereniging Voorschoten, Platform voor 
Ondernemers Oegstgeest, Vereniging BIZ Grote Polder en de Kamer van Koophandel Den Haag. 
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Geacht (e) college, raadsleden, 

Graag wil het georganiseerde bedrijfsleven in de Leidse Regio reageren op de plannen van de 
gemeenten Leiderdorp en Leiden "om in nauwe samenwerking te komen tot een voorstel voor 
infrastructurele maatregelen die het mogelijk maken om de ruimtelijk-economische ambities van 
de Leidse agglomeratie waar te maken". 
De Ringweg Oost, waar wij in ons schrijven van 23 oktober nog voor hebben gepleit, is hiermee 
(voorlopig) van de baan. 
"De gemeenten starten met een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities, 
bereikbaarheidsproblemen en mogelijke verkeerskundige oplossingen. In het najaar van 2013 
willen de colleges tot afspraken komen die vervolgens ter vaststelling worden aangeboden aan 
de gemeenteraden." 

Politiek 
Vanuit politiek oogpunt begrijpen wij deze plannen. Het is gebleken dat zowel het tracé door 
Leiden Noord als het tracé over het grondgebied van Leiderdorp niet op voldoende draagvlak kon 
rekenen. Doordat Leiden, Leiderdorp en waarschijnlijk Oegstgeest nu samen gaan optrekken is 
de kans op voldoende draagvlak groter. Tevens sluit deze aanpak aan bij de "Economische 
Agenda", de te ontwikkelen gezamenlijke visie op de economie in de Leidse regio. 

Het gevolg is echter ook dat de aanleg van de broodnodige infrastructuur weer flinke vertraging 
oploopt, waarover wij behoorlijk teleurgesteld zijn. Zoals wij betoogden in onze vorige reactie is 
de Ringweg van groot belang voor ondernemers en werknemers in de Leidse agglomeratie en 
die van Leiderdorp en Leiden in het bijzonder. Een gezonde ontwikkeling van de economie en 
werkgelegenheid kan niet zonder een goede binnenstedelijke verkeersafwikkeling. De Leidse 
Regio biedt ruimte aan meer dan 27.000 bedrijven en werkgelegenheid aan ruim 100.000 
personen. Direct en indirect hebben velen van hen voordeel van deze verbinding. 

Hoe nu verder 
In de "bestuursopdracht Verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie" beschrijft u onder 
andere de verschillende stappen in het proces. De Koepel Leidse Regio wil graag nauw worden 
betrokken bij deze stappen, voor onze eigen beeldvorming en om ons (gezamenlijk) standpunt in 
te brengen. Graag maken wij afspraken met u hoe aan deze betrokkenheid vorm en inhoud kan 
worden gegeven. 

Wij roepen u nogmaals op de belangrijke bovenlokale economisch maatschappelijke belangen 
mee te wegen in uw standpunten en samen te werken aan de realisatie van een "nieuwe" 
ringweg oost / een verbetering van de regionale bereikbaarheid. 
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