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VERZONDEN 1 5 DEC. 2011
iging proces met Leiden

Geachte leden van de Gemeenteraad ,
Op 5 december jl. hebben de wethouders van Leiderdorp en van Leiden, de heren K.
Wassenaar en R. Strijk met elkaar hebben gesproken naar aanleiding van de provinciale brief
van 9 november jl. In die brief had de provincie aangegeven het niet opportuun te vinden haar
instrumentarium in te zetten om een tracé via Leiderdorp mogelijk te maken en het standpunt
te hanteren dat beide gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor het oplossen van
verkeersproblemen op eigen grondgebieden. De wethouders zijn in het gesprek tot de
volgende conclusies gekomen.
1. Gezamenlijk wordt de conclusie getrokken dat een Ringweg Oost via Leiderdorp niet langer
aan de orde kan zijn. Leiden heeft aangegeven door te willen gaan met een oostelijke
randweg. Leiden kiest voor een tracé over eigen grondgebied, via een ondertunnelde
Sumatrastraat.
2. Gezamenlijk wordt de behoefte gevoeld om op reguliere basis samen met Leidse regio
gemeenten overleg te voeren om verkeerskundige plannen in het onderzoeksgebied in
samenhang te beoordelen. Daarbij wordt met name bezien of plannen van een gemeente
invloed hebben op het wegennet van aansluitende gemeenten.
3. Er zal een convenant opgesteld worden waarin afspraken worden gemaakt over het nemen
van verkeerskundige maatregelen welke invloed hebben op het hoofdwegennet van de
andere gemeente.
4. Leiderdorp geen financiële steun zal leveren aan het project Ringweg Oost.
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Leiden heeft aangegeven het tracé te onderwerpen aan aanvullende onderzoeken. Niet alleen
de effecten op het verkeer dienen (opnieuw) bepaald te worden, maar ook de gevolgen voor
de woonwijken Kooij en Zeeheldenbuurt. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van
2012 hier meer over bekend zijn. Het College zal u, in het kader van de actieve
informatieplicht, hierover informeren mochten de conclusies relevant zijn voor Leiderdorp.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders'

A.H. Schouten
secretaris

