
LRN Spreekpunten bewoners op Politiek Forum 30 september 2019

Mijn naam is (gegevens bekend bij griffie) en ik treed op als vertegenwoordiger van een groep 

bewoners wonende langs de Oude Spoorbaan. 

We zijn niet tegen de LRN en gaan akkoord met verbreding tot 2* 2 rijstroken op de Oude 

Spoorbaan. We willen echter wel dat geluidsniveaus acceptabel blijven én dat het uitzicht naar de 

Boterhuispolder voor bewoners en recreanten zo min mogelijk wordt belemmerd.

We zijn nu al 4 jaar in gesprek met de projectgroep LRN, waarbij echter gerechtigde wensen van 

bewoners voor een voldoende vrij uitzicht op de Boterhuispolder met steeds weer andere 

argumenten terzijde zijn geschoven. 3 Jaar geleden nog nam de toenmalige wethouder Wassenaar 

zelfs zijn toevlucht tot onwaarheden om 80 km/h door te drukken. Er was een WOB procedure nodig 

om dat achteraf boven tafel te krijgen.

En ook nu weer blijken de argumenten om persé 70 km/h te rijden geen stand te kunnen houden. 

Dit is tot in detail toegelicht in de schriftelijke bijdrage van de bewoners bij de Raadsinformatie voor 

dit Politiek Forum. Ik zou het zeer waarderen als u zich goed in de daar genoemde argumenten wilt 

verdiepen.

Ik zoom nu in op twee belangrijke onderdelen.

1. Reistijden en rijtijdwinst

D66 stelde voor dit Politiek Forum concrete technische raadsvragen over de reistijden. In de 

beantwoording wordt door de projectgroep opnieuw een “rookgordijn gelegd” door te suggereren 

dat dat niet exact is aan te geven. Maar verzwegen wordt dat al veel eerder in een officiële studie 

door Goudappel Coffeng was berekend dat de route naar de A4 via de Oude Spoorbaan nu ook al 2,5 

minuten sneller is dan alternatieve routes. Alleen rond en na middernacht is rijden via de 

Engelendaal ook snel, maar dat is niet bepaald maatgevend. Daarbij vergeleken is de extra 20 

seconden tijdwinst door 70 km/h te gaan rijden verwaarloosbaar. 

En zo is 70 km/h ook helemaal niet nodig om het verkeer te verleiden over de Oude Spoorbaan in 

plaats van via de Engelendaal te rijden. 

We hebben deze getallen uitvoerig met de projectgroep besproken en alles is in wederzijds 

goedgekeurde verslagen vastgelegd. Desgewenst overhandig ik die graag aan u.

Dus het enig nog overgebleven argument van de projectgroep om toch 70 km/h te rijden is het 

subjectieve begrip “beleving van de weg die tot harder rijden uitnodigt”. 

Máár…. op de 4-baans LRN wegen in Leiden is de toegestane maximum snelheid óók 50 km/h. 

Daar nodigt de 4-baans weg óók uit tot harder rijden. Echter daar wordt wél rekening gehouden met 

de wensen van de bewoners. En er wordt - zij het af en toe - op snelheid gehandhaafd. 

Waarom kan dat niet ook bij ons?

Zelfs een door bewoners gesuggereerd compromis van 60 km/h wordt door de projectgroep 

afgewezen met een beroep op de wet. Maar dat is aantoonbaar onjuist; de wetstekst laat dit wél toe, 

leest u er bijlage 2 van onze notitie maar op na.



2. Milieu en duurzaamheid

Het Kaderbesluit meldt ook grote ambities te hebben op het gebied van duurzaamheid. Maar …. 

langzamer rijden hoeft gelukkig niet omdat we voor NOx en fijn stof binnen de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit blijven. En CO2 is al helemaal geen probleem want daarvoor bestaat geen 

grenswaarde. Wordt dit nu bedoeld met duurzaam?

Voelt Leiderdorp zich soms niet gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet of 

gelden die alleen voor individuele bewoners die hierop worden aangesproken?

Het onlangs uitgebrachte stikstofrapport Remkes heeft niet zonder reden de titel: Niet Alles Kan. 

Ook al blijkt uit de onlangs uitgevoerde Quickscan dat er (nog) geen directe Natura 2000 dwang is, er 

is een unieke gelegenheid om nu een stukje bij te dragen aan vermindering van de stikstofdepositie 

in Nederland door op de Oude Spoorbaan minder hard te rijden.

Door te volharden in 70 km/h wordt een mooie kans voor de gemeente Leiderdorp gemist om te 

tonen dat het ook de bestrijding van klimaatverandering en stikstofdepositie serieus neemt, zelfs al 

dwingt de wet ons daar (nog) niet toe. 

Er zijn nog veel meer argumenten tegen hard rijden, maar ik noem er slechts twee:

 Langzamer rijden kan leiden tot kostenbesparingen omdat wegen smaller en geluidswering 

lager kan zijn

 Sneller rijden leidt tot meer files in de spits (zie Rapport Goudappel Coffeng)

En zo kan ik nog wel even doorgaan maar 5 minuten zijn kort.

Dus ik rond af met mijn conclusies.

3. Conclusies

Als dit Kaderbesluit ongewijzigd blijft dreigen bewoners in Leiderdorp en het milieu nu het slachtoffer 

te worden van het halsstarrig vasthouden aan 70 km/h. De vraag is of u als raad het zover zal laten 

komen óf dat u uw bevoegdheden gebruikt om bewoners te steunen en te besluiten dat het 

Kaderbesluit moet worden bijgesteld naar 50 (of eventueel 60) km/h.

Daarmee wordt dan óók voorkomen dat de projectgroep pas bij de uitwerking zijn toevlucht zal 

willen nemen tot toepassing van een ontheffingsprocedure hogere waarden Wet Geluidhinder, 

waarbij bewoners dan meer zicht krijgen in ruil voor meer geluid. Deze toepassing is voor dit doel 

echter volkomen illegaal.

Zou de raad besluiten dat maximaal 60 km/h wordt gereden, dan is bovendien een mooi compromis 

mogelijk: 

1. De projectgroep maakt de Oude Spoorbaan zo toch nog een voldoende “aantrekkelijk”;

2. En de inwoners van Leiderdorp houden het contact met het polderlandschap zonder hoge 

geluidswallen en met lagere kosten;

3. En het milieu vaart er wel bij. 

Ik wens u veel wijsheid.


