
Z/20/094567/183891

leiderdorp 

GEMEENTEHMS 

WlLLläM›Al„l:)<Ai\lDlšlil,AAN l 

2351 UZ LlIlDEHDOl'iP 

POSTEEUS 35 

2350 AA l EthläUQiåP 

O/i 54 53 i300 

lNFOífül¿lDEliDOliVNL 

WWW,LFlDL'liDOlïll'ïNL 

fvdieten@leiderdorp.n|

Aan de raad 

datum 11 februari 2020 
ons kenmerk Z/20/094567/183891 VERZONDEN ifm mm uw kenmerk 
bijlage 
betreft Verbreding A4, Ontwerp Structuurvisie A4 Burgerveen-N14 

Geachte raadsleden,

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot 
de verbreding van de A4 Burgerveen-N14.

inleiding.
Na de openstelling van de vernieuwde A4 tussen Burgerveen en Leiden in het 
voorjaar van 2015 bleven er problemen met de doorstroming bij Leiden, terwijl ook 
de veiligheid een issue vormde.
ln oktober 2017 is daarom de Startbeslissing voor het project A4 Burgerveen-N14 
genomen, waarmee de MlRT-Verkenning gestart is. Dat heeft in 2019 geleidt tot de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau MlRT-Verkenning A4 Burgerveen N14.

ln deze Notitie werden twee kansrijke maatregelpakketten voorgesteld:
Alternatief Extra rijstrook op de hoofdrijbaan;
Alternatief Extra rijstrook op de hoofdrijbaan 

Aanpassing invoegstrook N11 op A4 naar Amsterdam 
Aanpassing uitvoeging N11 richting Den Haag.

Daarop is door Leiderdorp op gereageerd, omdat op basis van deze Notitie de 
aanpassing van de parallelstructuur ter hoogte van de verdiepte ligging beperkingen 
kende. De in de optiek van Leiderdorp vanuit doorstroming en verkeersveiligheid 
wenselijke optie om eventueel in- en uitvoegstroken met elkaar te kunnen 
verbinden om afstrepingen op de hoofdrijbanen (de flessenhalsproblematiek) te 
voorkomen, maakte op enkele plekken een verbreding van 2 rijstroken (in 
richting) noodzakelijk. Dat was op basis van de door het Rijk gekozen procedure niet 
mogelijk. Daarvoor was een extra stap met een structuurvisie nodig.
Dat heeft vervolgens geleid tot de beslissing vanuit het Rijk om daar alsnog voor te 
kiezen.
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Ontwerp structuurvisie.
ln januari 2020 is het ontwerp van deze structuurvisie gepresenteerd en ter visie 
gelegd. Daarin is tevens het voorkeursalternatief opgenomen.
De stukken die ter inzage zijn gelegd zijn te vinden op:
wwwplatformparticipatie.nl/burgerveen.

Het Voorkeursalternatief bestaat uit:
0 De Westvariant van het Ringvaartaquaduct: vervanging van het huidige 

oudste aquaduct (in zuidelijke rijrichting) op de huidige locatie door een 
nieuw aquaduct (voor Leiderdorp niet het meest relevant).

0 Alternatief 
o Uitbreiding van de hoofdrijbaan van de A4 met rijstrook per 

rijrichting. Deze uitbreiding, met uitzondering van het gedeelte 
tussen de N14 en het nieuw aan te leggen knooppunt Hofviiet, kan 
grotendeels in de middenberm (tussen de rijrichtingen) en de 
tussenberm (tussen de hoofd- en parallelrijbaan) van de bestaande 
weg. Tussen de N14 en knooppunt Hofvliet is geen ruimte in de 
middenberm. Daarom wordt hier een symmetrische verbreding 
naar de buitenzijde voorgesteld.

o Uitbreiding van de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade 
met twee rijstroken per richting. Hiermee wordt de uitwisseling van 
verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan ter hoogte van de N11 
verbeterd.
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Afbeelding variant B 

Hiermee wordt dus aan de opmerkingen van Leiderdorp in het kader van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau tegemoet gekomen.

Vervolgprocedure 
Na afronding van de zienswijzenprocedure tegen het ontwerp structuurplan en het 
daaropvolgende besluitvormingsproces zal de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat de definitieve Voorkeursbeslissing nemen en de definitieve 
Structuurvisie vaststellen. Dit is voorzien voor eind mei 2020.
Na vaststelling van de Structuurvisie wordt het Voorkeursalternatief verder 
uitgewerkt in een Ontwerp Projectbesluit (gepland in 2022) en een Projectbesluit 
(gepland in 2023).

het Projectbesluit is op basis van de Omgevingswet de opvolger van het Tracébesluit.
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Stikstof 
Een actueel punt betreft de stikstofproblematiek.
Bij het opstellen van het milieueffectrapport was door het Rijk voor de 
stikstofproblematíek nog uitgegaan van toepassing van het PAS (Programma Aanpak 
Stikstof).
Na de vernietiging van het PAS door de Raad van State is voor het 
Voorkeursalternatief nader onderzoek verricht. Op basis van de door het Rijk 
uitgevoerde analyses vormt stikstofdepositie geen belemmering voor de realisatie 
van het project. ln de plan uitwerkingsfase zal dit overigens met de dan geldende 
uitgangspunten nogmaals beschouwd worden.

Wij zullen u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

LM. Driessen-Jansen 
burgemeester 


