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LAB071 - In dit voorstel is de vraag aan de raad een aantal maatregelen vast te stellen met als doel 
het realiseren van gezamenlijke ambities en een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een betere 
interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie.  
De oplossing LAB071 bestaat uit twee delen: 

1. De aggloring, een pakket van maatregelen ter versterking van de basis-ringstructuur, o.a. 
bestaande uit een deel van de A4, de N446 en de Oude Spoorbaan en 

2. no regret maatregelen, een pakket van maatregelen bestaande uit afspraken over 
brugopenngstijden, slimmer gebruiken van weginfrastrctuur, toevoegen ontbrekende shakels 
in het hoofdfietsnetwerk en HOV 

De volgende personen spreken in op dit punt: 
- Frederik de Leur 
- Harry Visseren, secretaris Bewonersvereniging ‘De Leyhof” 
- Andres van den Burgh, Stichting Wijkbelang Ringweg Oost 
- mevrouw C. Huigen-van Boven 
- de heer Van Melle 
- de heer Heemskerk, namens de werkgroep Leyhof 

 
Zij uiten een twijfels over de voorgestelde oplossing en hun zorgen over de gevolgen voor 
omwonenden in de uitvoeringsfase.  
U kunt hun bijdrage lezen/beluisteren via https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2015/11-
mei/20:00:00. 
 
De politieke partijen zijn het eens met het principe van een agglo-ring, maar plaatsen vraagtekens bij 
de haalbaarheid van een aantal uitvoeringsaspecten. Is de A4 als onderdeel van de rondweg haalbaar 
nu er weer steeds vaker file staat? Werkt de Provincie mee aan het aanpassen van de openingstijden 
van de bruggen? Wat zijn de gevolgen voor de Boterhuispolder, die is ingericht als stiltegebied? Waar 
blijft het landbouwverkeer? Waar is de koppeling met het actieplan geluid? Hoe meet je de effecten?  
De PvdA vindt de besluitvorming te snel gaan en wil het college eerst op pad sturen om de 
oplossingen verder uit te werken. De partij vraagt zich ook af of het Leidse geld wel voldoende is om 
alles te realiseren. GrL vindt dat er te veel nadruk is gelegd op de automobiliteit en mist aandacht voor 
het aspect luchtkwaliteit. Alle partijen vragen aandacht voor verwachtingenmanagement in het 
vervolgtraject richting omwonenden. LPL neemt nog geen standpunt in t.a.v. het voorstel. 
Wethouder Wassenaar herkent de zorgen die leven, het zijn ook zijn zorgen, maar hij heeft voldoende 
vertrouwen in het realiseren van aanvaardbare oplossingen. De afspraak is nu een uitspraak te doen 
over het basisprincipe en na de zomer van start te gaan met een traject van raadpleegsessies. Daar 
komt een concept-voorkeursoplossing uit, waar de raad dan nog ja of nee tegen kan zeggen.  
De raad neemt op 15 juni een besluit. 
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