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Leiderdorp, 20 juni 2009

Aan de fractievoorzitters Gemeenteraad Leiderdorp
Aan de leden van de commissie Ruimte

Cc College van B&W

betreft: behandeling IWP in Cie Ruimte 25 juni a.s.

Geachte fractievoorzitters en leden van de Commissie Ruimte.

Op 23 juni behandelt U o.a. het concept-IWP 2009. Gezien de beperkte inspreektijd en het grote
aantal te behandelen onderwerpen maken wij U graag middels dit schrijven attent op een in onze
ogen belangrijk onderwerp. De door ons uitgesproken bedenkingen zijn in overleg met hieronder
genoemde partijen opgesteld, die evenzeer door het IWP voorstel worden geraakt in hun belangen.
Het betreft naast onze eigen vereniging:

1. Bewoners Essenpark 1 tlm 21 (oneven nummers)
2. Buurtvereniging De Steinen.
3. Vereniging Houtkamp-Zuid.
4. Bewonersvereniging Hoogmadeseweg.
5. Stichting Buurtactief Het Oude Dorp.

In de versie van het concept-IWP zoals deze op dit moment voorligt is in figuur 12 op bladzijde 38
aangegeven dat een streekbus over de Persant Snoepweg naar de Leiderdorpse brug zal gaan rijden.
Op de volgende bladzijde wordt aangegeven dat deze streekbus zorgt voor de verbinding met
omliggende gemeenten. Alhoewel niet specifiek benoemd betreft dit ongetwijfeld de bus 182, die op
dit moment via de Hoogmadeseweg en Acacialaan naar de Leiderdorpse brug wordt gerouteerd.
Graag brengen wij in uw herinnering dat vorig jaar door een vijftal van bovengenoemde partijen
bezwaar is gemaakt tegen een vergelijkbaar plan voor rerouting van deze bus 182 over de Persant
Snoepweg.

Intrekking van het verkeersbesluit van november 2007 heeft niet tot gevolg (gehad) dat de
bezwaarprocedure is beëindigd; deze procedure loopt dan ook nog steeds door waarbij de toen door
ons geuite bezwaren tegen de rerouting van de streekbus 182 over de Persant Snoepweg (en van de
buslijn 48 naar de Willem-Alexanderlaan) ook zullen zijn gericht tegen door het college nieuw te
nemen verkeersbesluiten van gelijke strekking. Dat in het nieuwe verkeersbesluit tot rerouting van
streekbus 182 zal kunnen worden afgezien van de aanleg van een busbaan, doet daaraan niet af.
Ook dan geldt, zoals buurtvereniging De Steinen heeft aangevoerd, dat voor de uitvoering van
gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid art. 9 van de Planwet verkeer en vervoer voorschrijft dat de
door het college (en de gemeenteraad) te nemen beslissingen in het kader van een samenhangend
en uitvoeringsgericht verkeer- en vervoersbeleid moeten worden afgestemd met andere
beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, economie en milieu. Dit laatste is meer algemeen
voorgeschreven in de hier geldende milieuwetgeving, in het bijzonder de Wet geluidshinder en de Wet
inzake de luchtverontreiniging.
Voor rerouting van de streekbus 182 zijn in het kader van het IWP 2009 nog niet - ook niet door het
verkeersbureau VIA - milieutechnische onderzoeken gedaan naar de extra (nadelige) geluidseffecten
van busvervoer over de Persant Snoepweg, tussen het Engelendaal en de Leiderdorpse brug, voor de
gevelbelasting van de aan deze weg gelegen woningen (Essen park en Ouderzorg) en ook niet naar
de nadelige gevolgen van dit busvervoer voor de luchtkwaliteit bij deze woningen en in de
aangrenzende woonwijken boven op de te verwachten explosieve groei van het auto- en (zware)
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vrachtverkeer, waaronder het sluipverkeer ten tijde van de langdurige werkzaamheden voor de
herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan en die voor de verbreding en verdieping van de rijksweg
A4; zie in dit verband ook het recente onderzoeksrapport van BRa Boxtel dat in opdraéht van de
Kamer van Koophandel Leiden, de Leidse ondernemersvereniging en de Leiderdorpse
ondernemersvereniging is uitgevoerd.

Onder herhaling van alle overige argumenten en gronden van bezwaar brengen wij U hier nogmaals
onder de aandacht dat juist ook vanwege het streekkarakter van deze buslijn en een aantal
bestemmingen op de Hoogmadeseweg als politiebureau, Pluspunt, Leythenrode, Monuta,
begraafplaats, zwembad en fysiotherapeut het verplaatsen van de buslijn naar de Persant Snoepweg
een aanzienlijke vergroting van de loopafstand met zich meebrengt. Dit is gezien het relatief grote
aantal ouderen/minder-validen voor deze bestemmingen dus een ongewenste, zelfs onacceptabele
situatie.

Voorts komt het ons als zeer onlogisch voor het OV op de Hoogmadeseweg geheel te verwijderen
gezien de plannen voor een zorgcluster aldaar, zoals in de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan op dit
moment wordt ontwikkeld.

Verder wijzen wij u erop dat bewoners van de appartementen aan de Hoogmadeseweg, die overigens
volkomen terecht altijd bezwaar hebben gemaakt tegen de verkeersoverlast er ook op tegen zijn, dat
de streekbus 182 van de Hoogmadeseweg zal verdwijnen. Immers, de verkeersoverlast werd vooral
door vrachtwagens veroorzaakt en niet door de bus, en deze overlast is inmiddels goeddeels
weggenomen door het voor de Hoogmadeseweg op dit moment geldende vrachtwagenverbod en de
inrichting daarvan als 30 km-zöne. Dat de maximumsnelheid voor het verkeer daartoe is beperkt, staat
in het geheel niet eraan in de weg dat over deze weg busvervoer zal (blijven) rijden. Het (door de
burgemeester) herhaaldelijk aangevoerde bezwaar van de handhaafbaarheid geldt immers voor het
totale verkeer over de Hoogmadeseweg en niet alleen voor busvervoer; overigens kan de gemeente
met Connexxion tot strikte naleving door haar buschauffeurs van geldende maximale snelheden
goede afspraken maken. De tijdwinst die rerouting van de streekbus 182 zou opleveren (minder dan 1
minuut), staat in geen verhouding tot de nadelige gevolgen voor al diegenen die van deze buslijn op
en rond de Hoogmadeseweg gebruik maken.
Ook merken wij op dat het behouden van de routering van de streekbus 182 over de
Hoogmadeseweg voordelen biedt om de congestie problematiek op de Persant Snoepweg en de
Leiderdorpse brug te vermijden b.V. via een een slimme regeling van de verkeerslichten. Een
vergelijkbare oplossing op de Persant Snoepweg zou aanzienlijk ingrijpender en dus kostbaarder
maatregelen vereisen.
Concluderend merken wij op dat een aanzienlijk aantal inwoners van de betrokken woonwijken van
Leiderdorp zouden worden gedupeerd door het voorliggende plan. Wij verzoeken u te
bewerkstellingen dat het concept-IWP 20090 op dit punt wordt herzien.

Bij voorbaat danken wij voor uw begrip en te verwachten (politieke) bereidheid om in het belang van
de bewoners van Leiderdorp de routering van de streekbus 182 volgens de bestaande situatie te
handhaven.

Namens bovengenoemde partijen en de bewonersvereniging Essenpark,

prof dr J. Pool, voorzitter bewonersvereniging Essenpark


