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1. In het voorstel wordt alleen de provinciale subsidie genoemd voor het uitvoeringskrediet. In het 
raadsvoorstel van juli 2016 wordt gemeld dat ook het voorbereidingskrediet door de provincie 
wordt vergoed. Is de subsidie voor het voorbereidingskrediet al ontvangen? 
 
Antw: Ja, deze subsidie is verleend en uitbetaald. 

2. We kunnen lezen dat als de uitvoering duurder wordt, de partijen opnieuw met elkaar in gesprek 
gaan. Waarom moet er een nieuw gesprek plaatsvinden en met welk doel? Is de subsidie van PZH 
nu wel of niet volledig dekkend of is deze gemaximeerd?  
 
Antw: Deze is gemaximeerd door PZH zelf op basis van hun eerste kostenberekeningen. Een 
mogelijk gesprek zal dus met name gaan of deze berekening achteraf juist waren en gebaseerd 
waren op de juiste uitgangspunten. Gelet op onze eigen kostenraming, welke nauwkeuriger is 
doordat deze gebaseerd op een definitief ontwerp, is het budget ruim voldoende. Een 
overeenkomst moet echter natuurlijk alle mogelijkheden afdekken, ook degene die niet 
waarschijnlijk zijn.  

In het raadsvoorstel van juli 2016 konden we lezen: “1.1 Het project is afhankelijk van het besluit rond 
de Leidse Ring Noord. De infrastructuur wijzigingen welke nodig zijn om de reistijd verkorting op deze 
route te realiseren zijn belegd in het project Leidse Ring Noord. Een positief besluit hieromtrent is 
noodzakelijk.“  
 

3. Wat betekent de vertraging rond LRN voor deze corridor? En met name, wat betekent het als de 
extra busbanen op de kruising Engelendaal – Oude Spoorbaan niet gerealiseerd worden? 
 
Antw: Voor dit project en de afspraken hieromtrent betekent dit niets. De busbaan behoort niet tot 
dit uitvoeringsproject en –besluit.  
In algemeenheid; In de vorige fase van LRN is reeds berekend wat het verlies van deze busbaan 
betekent voor het openbaar vervoer en met name de rijtijd. Geconcludeerd is dat de rijtijd niet 
nadelig wordt beïnvloed, en dat alleen het relatieve kwaliteitsverschil tussen auto en openbaar 
vervoer iets kleiner wordt, maar nog steeds in het voordeel van het openbaar vervoer blijft.  
 

4. Wanneer en in welk kader worden de fietspaden aangepakt die niet onder dit plan vallen? 
 
Antw: Dit wordt afgestemd met Beheer en hangt ook af van andere projecten zoals Warmtenet. 
Hierdoor is er op dit moment geen duidelijkheid over te geven. 
 



 

 

5. Wat gaat er precies aan communicatie gebeuren (zowel door gemeente als door de provincie)? 
 
Antw: De gemeente zet in op communicatie ten aanzien van de bouwwerkzaamheden; 
Omleidingsroutes, startdata e.d. Hiervoor worden de gebruikelijke communicatiekanalen ingezet. 
De provincie zet samen met Arriva in op communicatie over het concept R-Net en de 
kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer voor Leiderdorp. Dit zal oa. via flyers, internet en in 
de bussen gebeuren. 

6. De verlenging van het traject naar de Bospoort is afhankelijk van de komst van IKEA. Welke 
afspraken zijn hierover gemaakt met de provincie? Kan het traject later worden aangepast en wie 
neemt dan de kosten voor zijn rekening? 
 
Antw: Ja, traject kan nog later aangepast worden, zolang de kosten binnen het budget blijven dat 
reeds is afgesproken met PZH. PZH bekostigd dus ook dit deel tzt. 

7. Is onderzocht of, in de uiteindelijke situatie, op de Bospoort een transferium kan worden 
gerealiseerd? 
 
Antw: Nee, dit is niet verder onderzocht omdat R-Net daar niet primair voor bedoeld is. Ook vraagt 
een transferium meer parkeerplaatsen op IKEA terrein. Ook dit is niet waarschijnlijk. 

8. Is onderzocht of deze R-netlijn doorgetrokken kan worden naar Schiphol? 
Antw: Ja, geconcludeerd is door PZH dat dit niet wenselijk is, en niet in lijn met het R-Net concept. 
R-Net schrijft een minimale frequentie voor welke op het traject deel Leiderdorp – Schiphol niet 
rendabel is.  

 


