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: Stand van zaken met betrekking tot Ringweg Oost

Geachte leden van de Raad,
Met deze brief willen wij u informeren over de recente ontwikkelingen omtrent de Ringweg
Oost.
Uit berichtgeving in het Leidsch Dagblad van 27 september hebben wij begrepen dat er geen
meerderheid meer in de raad van Leiden is voor het tracé van de Ringweg Oost ter hoogte
van de Sumatrastraat. Dit bericht is bevestigd vanuit het college van Leiden. Burgemeester en
Wethouders van Leiden hebben over de actuele situatie een brief gestuurd aan hun raad.
Deze brief is als bijlage toegevoegd.
Dit betekent dat wat Leiden betreft teruggevallen gaat worden op het oorspronkelijke tracé
over Leiderdorps grondgebied. Burgemeester en wethouders van Leiden hebben aangegeven
graag met ons in gesprek te willen gaan over de ontstane situatie. Zoals u weet hebben wij op
20 september jl. een brief verstuurd (2012U02349) naar het college van Leiden met daarin
ons standpunt over het alternatief van de Ringweg Oost ontworpen door een Leids architect.
In deze brief geven wij aan dat het alternatief voor de Ringweg Oost niet voldoet aan onze
voorwaarden die in 2010 zijn opgesteld.
Wij zullen als goede buur in gesprek met Leiden gaan over de ontstane situatie. Wij wachten
de uitnodiging van het college van Leiden af en houden u daarvan op de hoogte.
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Geacnte leden van de Raad,
Gisteravond is door diverse uitlatingen van fracties u t J W Raad duidelijk geworden dat het
voo-stel Herziening Kaderbesluit Ringweg Oost (Rv 12.0081) niet op een meerderheid zal
kunnen rekenen in uw Raad De voor vanavond geplande behandeling in uw commissie
Leefbaarheid en Bereikbaarheid zal naar wij aannemen starten met een ordedebat over de
inhoud van de agenda.
Vorig jaar decemoer gaf de Leidse Raad opdracht aan het college orr te onderzoeken of een
tracé van de Ringweg Oost ter hoogte van de Sumatrastraat naslbaar is Na uitgebreid
onderzoek kon geconcludeerd worden, dat bleek dat dit verkeerskundig, technisch en
financieel haalbaar is binnen de gestelde wettelijke en financiële kaders. Dit heeft ons college
ook afgeloper jut in het kaderbesluit Ringweg Oost aan uw Raad voorgelegdIn een uiterste pog ng de stadsbelangen ten aanzien van onder andere de b nnenstad en
bereikbaarheid te dienen en toch de leefbaarheid in de wijk te respecteren is een plan voor
Leids grondgebied met verlengde onderdoorgangen ontwikkeld. De combinatie van weinig
draagvlak in de buurt, gecombineerd met de wegvallende politieke steun in uw Raad heeft
ertoe geleid dat ons college ervoor heeft gekozer Dm niet verder te gaan met dit tracé. Daarbij
blijven de ambities van Leiden voor de verbetering van de bereikbaarheid onverkort hoog en
kan het college niet anders dan terugvallen op - het in 2010 door de Raad vastgesteldekaderbesluit voor het tracé over Leiderdorps grondgebied
Wij geven uw commissie als advies mee vanavond riet over te gaan tot behandeüng van
genoemd raadsvoorstel. Wij geven uw Raad in overweging het voorste ook plenair niet verder
te behandelen, nu het voorstel niet op een meerderheid zal kunnen rekenen. Wij hebben ons
B&W-besluit 12.0668 d.d 26-06-2012 inzake herziening Kaderbesluit Ringweg Oost (Rv.
12.0081) ingetrokken.
Wij zullen komende maand haar uw Raad terugkonen met een procesvoorstel hoe verder te
gaan met het R ngweg Oost-dossier
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Wij adviseren uw commissie Leefbaa heid en Bereikbaarheid vanavond ook niet over te gaan
tot behandeling van het voorstel Uitvoeringsprogramma Bereikbaar Leiden (Rv 12.0084), nu
wij eerst kort de tijd wensen te nemen om de gevolgen van de actuele ontwikkelingen rond de
Ringweg Oost te bezier voor dit voorstel. In eerdergenoemd procesvoorstel komen wij ook
terug op de dan door ons voorgestelde verdere behandeling van het (dan eventueel op
onderdelen aangepaste) Uitvoeringsprogramma
r

Het college wil graag weer in gesprek met Leiderdorp over de ontstane situatie.
Dit is inmiddels ook telefonisch aangekondigd b j net College in Lederdorp.
We hopen dat ook onze buurgemeente een uiterste poging w l doen mee te denken over dit
bovenlokale bereikbaarheidsvraagstu*.
Hoogachterd
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