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Geacht College,

Op 15 maart j.l. heeft u schriftelijk gereageerd op onze voorwaarden voor het Leidse
voorkeurstracé van Ringweg Oost. Met deze brief reageren wij op uw schrijven.
Allereerst moet ons van het hart dat uw reactie ons verrast heeft. Wij hebben u diverse malen
uitgenodigd om met elkaar de voortgang van het project en uw reactie te bespreken. Uw brief
van 15 maart is na drie maanden de eerste reactie die wij van u ontvingen. Bovendien heeft u
uw reactie nog diezelfde dag naar de pers gecommuniceerd. Deze handelwijze heeft ons
overvallen. Wij betreuren dat.
Uit uw brief maken wij op dat u aan tenminste drie van onze voorwaarden niet tegemoet wilt
komen. Dat is spijtig. Daarnaast doet u op een groot aantal voorwaarden geen concrete
toezeggingen, maar stelt u slechts een inspanningsverplichting voor. Wij zijn van mening dat
Leiderdorp, en dan met name de inwoners langs het tracé, onevenredig veel overlast van het
tracé ondervinden. Bovendien zijn de voordelen voor Leiderdorp beperkt. Wij kunnen en willen
dan ook niet tornen aan onze voorwaarden en betreuren het dat u zo weinig concrete
toezeggingen doet.
Onder deze omstandigheden moeten wij constateren dat Leiden en Leiderdorp niet tot
overeenstemming zullen komen. Wij beschouwen het tracé via de Zijldijk dan ook als nietwenselijk en onhaalbaar.
Afwijzing van dit tracé betekent niet dat Leiderdorp onwelwillend tegenover een oostelijke
randweg in Leiden staat. In uw brief beschrijft u de afspraken die u met de provincie heeft
gemaakt. Wij begrijpen dat u deze afspraken wilt nakomen. Ze doen echter geen uitspraak
over het volledige tracé van de Ringweg Oost. Andere tracéalternatieven stellen u ook in staat
om uw afspraken na te komen en tot een meer evenwichtige verdeling van voordelen en
overlast tussen de beide gemeenten te komen. Wij geven u in overweging om alternatieve
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tracés te onderzoeken. Hierover willen wij graag met u in overleg treden. Gezamenlijk kunnen
wij dan zorgen voor een betere spreiding van de lusten en lasten.
Tot slot willen wij nog graag een misverstand wegnemen. In uw brief beschrijft u dat
Leiderdorp in 2008 de voorkeursvariant door Leiderdorp heeft gekozen als (definitief) tracé
voor de Ringweg Oost. Dit was niet de strekking van het besluit van de gemeenteraad. De
besluitvorming had betrekking op het benoemen van het tracé Zijldijk als nader uit te werken
voorkeurstracé van een Ringweg Oost, waarbij expliciet genoemd is dat definitieve
besluitvorming nog moet plaatsvinden. Die uitwerking heeft ons tot ons huidige standpunt
gebracht. Besluitvorming omtrent vaststelling van het tracé voor de Ringweg Oost heeft in
Leiderdorp niet plaatsgevonden.
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