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Geachte leden van de Raad , 

Wij wil graag met u in gesprek over een Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche 
RlF/Rijnlandroute. Wij stellen voor om in de commissieronde van augustus 2012 hierover een 
opiniërende discussie te voeren. Vervolgens kan besluitvorming in de raad van oktober 2012 
plaatsvinden. Wij zijn voorstander van het alsnog instemmen met deze tweede bijdrage. In het 
vervolg van deze brief lichten wij onze argumenten voor dit voorstel toe. 

Alle gemeenten in Holland Rijnland, op Leiderdorp na, hebben aangegeven dat zij met de 
tweede tranche RIF/RLR instemmen (sommigen onder voorwaarden). In het Algemeen 
Bestuur van Holland Rijnland (AB), maar ook in bestuurlijke overleggen, is Leiderdorp 
meerdere keren opgeroepen regionale solidariteit te tonen en ook bij te dragen aan de tweede 
tranche RIF/RLR. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland (DB) maakt een ronde langs de 
gemeenten die voorwaardelijk instemden om met hen te spreken onder welke condities zij 
onvoorwaardelijk in kunnen stemmen met de bijdrage aan de tweede tranche RIF/RLR. 

Het DB sprak ook met ons College op 14 en 25 mei j l. Naar aanleiding van die gesprekken 
heeft het DB een aanbod op hoofdlijnen gedaan, dat wij met u willen bespreken. 

In uw raadsvergadering van 22 november 2010 stemde uw raad in meerderheid onvoorwaar
delijk tegen het voorstel van Holland Rijnland om als Leiderdorp een extra bijdrage te leveren 
aan de tweede tranche RIF/RLR. Uw standpunt daarbij was helder; u was van mening dat 
Leiderdorp financieel voldoende had bijgedragen en was daarbij van oordeel dat Leiderdorp te 
weinig terugkreeg uit de regio voor die financiële bijdragen. In die tijd speelde ook de discussie 
rondom de Ringweg Oost en de financiële bijdrage van Leiderdorp aan dat project. Die 
discussie is nu van tafel. 
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De realisatie van het project Rijnlandroute is een stuk naderbij gekomen. Zowel Provinciale 
Staten als de Tweede Kamer hebben een besluit genomen over het tracé van de RLR; de 
variant Zoeken naar Balans Optimaal. Het moment is nu aangebroken om de financiële 
middelen voor dit project beschikbaar te stellen. De regio Holland Rijnland heeft daarvoor het 
Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen in 2006. Een fonds waarin de oude 
Holland Rijnland gemeenten geld storten als regionale bijdrage aan bovenlokale/provinciale 
projecten. Daarmee wil de regio Holland Rijnland de provincie Zuid-Holland en het Rijk 
bewegen om grote investeringen in ons gebied te doen. Die opzet lijkt te gaan slagen. 

Wij zijn van mening dat het genomen besluit over het tracé van de RLR, het aanstaande 
besluit in het AB van november 2012 over het beschikbaar stellen van de regionale bijdrage 
aan het provinciale project Rijnlandroute en de brief van het DB Holland Rijnland aanleidingen 
zijn om met u nogmaals te spreken of er nu redenen zijn om op uw eerdere besluit om niet bij 
te dragen aan de tweede tranche RIF/RLR terug te komen. 

Regionale solidariteit 
Het sterke punt van het Regionaal Investeringsfonds is de uitstraling van de regionale 
solidariteit. Alle oorspronkelijke Holland Rijnland gemeenten dragen bij aan de regionale 
cofinanciering van de vijf voor de regio belangrijke projecten; de Rijnlandroute, de Rijngouwlijn 
West, de Noordelijke Ontsluiting Greenport, de herstructurering van de Bollenstreek en het 
Groenfonds. Met die cofinanciering wil de regio andere overheden verleiden om te investeren 
in de voor de regio belangrijke projecten. 

Het Rijk is bereid om € 1,4 miljard te investeren in onze regio voor de infrastructurele projecten 
Rijnlandroute en Rijngouwelijn. Dan zal ook de regio Holland Rijnland haar toezeggingen uit 
het RIF (2* €37.5 miljoen voor RLR en € 37.5 miljoen voor RGL West) na moeten komen. Juist 
de eerder getoonde solidariteit en eensgezindheid uit de regio heeft ertoe bijgedragen dat het 
Rijk deze investering wil gaan doen. Dat levert op iedere geïnvesteerde euro uit de regio ruim 
twaalf euro op vanuit Provinciale- en Rijksbijdragen. 

Het is voor de regio van groot belang dat Leiderdorp meedoet. Leiderdorp heeft altijd een 
belangrijke en zichtbare rol gespeeld in de regio. Leiderdorp wil deze rol ook blijven vervullen. 
Een aantal gemeenten, waaronder Kaag & Braassem, Zoeterwoude en Lisse hebben 
aangegeven dat zij ook afzien van hun bijdrage als Leiderdorp niet meedoet. Nog los van de 
uiteindelijke keuze van die gemeenten, is het effect van het niet bijdragen van Leiderdorp 
richting Provincie Zuid Holland en het Rijk veel belangrijker. Onduidelijk is wat het effect zal 
zijn voor het totale project, de regio Holland Rijnland en Leiderdorp, als de gemeenten in de 
regio Holland Rijnland niet schouder aan schouder staan in hun cofinanciering voor dit 
majeure project. 

De samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland waren bij de start van het RIF 
Holland Rijnland in 2006 solidair met Leiderdorp. Bij de opstelling van de gemeentelijke 
bijdragen aan het RIF Holland Rijnland werd rekening gehouden met de 255 woningen in het 
kader van W4. Deze zijn niet meegerekend in de Leiderdorpse bijdrage. Dat leverde 
Leiderdorp een korting op van € 2.000,- per woning, in totaal € 510.000,-. 

Belang van de Rijnlandroute voor Leiderdorp en de regio 
Voor Leiderdorp is de aanleg van de Rijnlandroute van belang omdat er dan een goede 
verbinding tussen de A4 en de A44 ontstaat die niet door stedelijk gebied en de wegen door 
en rond Leiderdorp leidt. Met de aanleg van de extra verbinding tussen de A4 en de A44 
worden die wegen (met name onze wegen) ontlast. Dit blijkt uit verkeersberekeningen die zijn 
gedaan in het kader van het tracé onderzoek naar de Rijnlandroute. Hiervoor is de RVMK 
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versie 2.2 benut. Die laat zien dat de infrastructurele werken rondom de Rijnlandroute leiden 
tot een vermindering van de verkeersdruk in Leiderdorp. 

Daarnaast is de Rijnlandroute als ontsluitingsweg cruciaal voor het bouwen van de woningen 
voor onze inwoners op vliegkamp Valkenburg. Zeker nu in het coalitieakkoord is aangegeven 
dat Leiderdorp haar woningbouw wil beperken. De woningbouwlocatie Valkenburg zorgt er 
ook voor dat de Boterhuispolder en polder Achthoven niet bebouwd zullen worden. 

De aanleg van de Rijnlandroute is voor de regio Holland Rijnland van groot belang. Zowel 
infrastructureel, economisch als ruimtelijk. De Rijnlandroute vormt een belangrijke schakel in 
de verkeerstructuur tussen de A4 en de A44 en de zuidelijke ontsluiting van de Bollenstreek, 
Esa-Estec en het BioSciencepark. Verkeer vanuit de zuidelijke Bollenstreek gebruikt nu routes 
door Leidschendam, Leiden en Leiderdorp om richting Utrecht te rijden. 

Voorstellen vanuit het DB Holland Rijnland 
Het DB Holland Rijnland is ervan doordrongen dat het bijdragen van Leiderdorp aan de 
tweede tranche RIF/RLR overwogen kan worden als Leiderdorp daarin materiele of 
immateriële zin iets voor terugziet. Het DB heeft in haar brief daarom een aantal concrete 
voorstellen gedaan om de gemeente Leiderdorp te bewegen haar deel aan de 2 e tranche 
RIF/RLR bij te dragen. Wij gaan in het vervolg van deze brief verder in op deze voorstellen en 
de meerwaarde/betekenis die deze wat ons betreft voor Leiderdorp hebben. 

1. in gesprek gaan met de provincie over de versterking van het functioneren van het PDV-
cluster WOOON, door vestiging van kleinere speciaalzaken binnen het thema woninginrichting 
toe te laten 
Het meubelplein Leiderdorp (nu WOOON) kent landelijke bekendheid met name vanuit haar 
uniforme profilering binnen het thema woninginrichting en meer specifiek het duurdere 
segment. Door een veelheid aan aanbieders in de meubelbranche en de huidige economische 
situatie staat het functioneren van WOOON onder druk. WOOON heeft een landelijke 
bekendheid en een boven-provinciaal afzetgebied. Het provinciale detailhandelsbeleid staat 
geen gewone winkels toe op dit soort locaties. Winkels die zich wel mogen vestigen op PDV 
locaties moeten een minimale maat van 1.000 m2 hebben. En juist de profilering van WOOON 
in het duurdere segment woninginrichting is gebaat bij kleinere speciaalzaken binnen de 
woninginrichting. Nu nog staat provinciaal en regionaal beleid niet toe dat er kleinere 
speciaalzaken op PDV locaties worden gevestigd. En kleine speciaalzaken zijn geen 1.000 
m2. Een interventie door het DB kan ertoe leiden dat de provincie voor WOOON een 
uitzondering maakt, die door de regio kan worden overgenomen. Daarmee wordt voor 
Leiderdorp een mogelijkheid geboden richting WOOON om de economische terugval een halt 
toe te roepen. WOOON kan daarmee weer haar allure krijgen die zij altijd had in Nederland. 

2. een stimulerende en initiërende rol spelen in het Vliko-dossier en in overleg met betrokken 
partijen (gemeenten in de Oude Rijnzone en de provincie) naar een oplossing te zoeken. 
Mogelijk zou in een latere fase bij de herontwikkeling van het Vliko terrein gekeken kunnen 
worden naar de mogelijkheden van groenontwikkeling; 
Het Vliko dossier is een politiek en langlopend dossier. Ruim 10 jaar wordt door de gemeente 
Leiderdorp en Vliko gezocht naar een geschikte locatie om het bedrijf te herhuisvesten. Dat is 
geen eenvoudig proces. Enerzijds heeft dat te maken met de beschikbaarheid van een locatie, 
anderzijds met financiën en de wil om er uit te komen. Vliko is gevestigd in Leiderdorp, heeft 
een regionale functie met name voor Holland Rijnland gemeenten en heeft een provinciale 
milieuvergunning. Vervolgens zijn er veel spelers die wel of geen belang hebben bij de 
herhuisvesting van Vliko. Dat maakt het proces uiterst complex. Als het DB van Holland 
Rijnland Vliko echt als regionale casus wil oplossen, zou dat Leiderdorp kunnen helpen. 
Holland Rijnland is in dat opzicht groter dan de Oude Rijnzone en kan mogelijk meer gewicht 
in de schaal leggen bij andere overheden, gemeenten, provincie Zuid Holland en Rijk. 
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3. verdere benutting van cofinanciering uit het RlF/Groenfonds Holland Rijnland 
Nu al heeft Leiderdorp voor de Boterhuispolder een kleine € 1 miljoen uit het groenfonds 
ontvangen, danwel toegezegd gekregen. Dat geld is mede met steun van onze regiopartners 
uit Samen voor Groen gekregen uit het groenfonds van Holland Rijnland en Provinciale en 
Europese subsidies. Het DB biedt aan om te kijken naar de mogelijkheden van 
groenontwikkeling op het Vliko terrein, nadat het bedrijf verplaatst is. Daarvoor zullen wij als 
gemeente Leiderdorp zelf de aanvraag moeten doen. Het beoordelen en toekennen van de 
cofinanciering is een bevoegdheid van het DB. Daarbij kan ook het DB een positieve 
invloedrijke rol spelen bij extra bijdragen vanuit de provincie aan groenprojecten voor 
Leiderdorp. Het groenfonds van Holland Rijnland biedt qua financiële ruimte nog volop 
cofinancieringsmogelijkheden voor de projecten in de Polder Achthoven. Hierbij zou het DB 
een extra financiële inspanning richting Leiderdorp kunnen doen. 

4. In het uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland maatregelen op te nemen 
om de Meerlijn Noord tussen Leiden CS en Leiderdorp te realiseren en zekerheid van 
financiering te verkrijgen. 
In de openbaar vervoer visie van Holland (OV-visie 2006) is een hoogwaardige openbaar 
vervoersverbinding (HOV) opgenomen tussen het Rijnland Ziekenhuis en Leiden CS, 
genaamd de Meerlijn Noord. Alle verbindingen uit deze OV-visie zijn door de Provincie 
meegenomen in de onderzoeken 1 welke voor de besluitvorming RijnGouweLijn gemaakt is. De 
Meerlijn Noord is de enige hoofdcorridor welke uiteindelijk geschrapt is uit het RijnGouwelijn 
besluit en het bereikbaarheidsoffensief. Daarmee is er geen zekerheid van financiering voor 
deze HOV-lijn op korte termijn. 

De komst van de HOV-verbinding Meerlijn Noord zou een impuls geven aan het openbaar 
vervoer van en naar Leiderdorp. De route van/naar Leiden CS is een belangrijke verbinding 
voor woon-werk en woon-onderwijs. De huidige bussen vervoeren elke dag veel mensen. De 
kwaliteit van de verbinding is echter niet goed. Er is te veel spreiding van reistijd, de frequentie 
is te laag en de bussen zijn sterk vermengd met het overige verkeer. De voorgestelde 
maatregelen, welke reeds in een eerder stadium met Leiderdorp besproken zijn, komen 
tegemoet aan deze problemen. Een groot deel van de route loopt via de Willem de 
Zwijgerlaan in Leiden. Een betere doorstroming met een hogere punctualiteit is vooral in het 
voordeel van reizigers van/naar Leiderdorp tijdens de drukke spitsuren. 

Met name de Zijlbrug en nabijgelegen kruisingen op de Oude Spoorbaan/Rietschans en 
Willem de Zwijgerlaan/Sumatrastraat zijn een belemmering voor een ongehinderde 
doorstroming van het HOV. Hier is een nieuwe fietsbrug voorzien zodat de huidige fietspaden 
benut kunnen worden als vrije busbaan. Daarnaast zijn ook andere wijzigingen in de 
infrastructuur nodig. In de onderzoeken 1 worden de totale kosten geraamd op € 20 miljoen. 
Het grootste deel hiervan betreffen investeringen rondom de Zijlbrug en aanliggende 
kruispunten. Hiermee is een groot Leiderdorps belang gediend. Leiderdorp zal de regio en de 
provincie dan moeten verleiden om deze investering te doen. 

De maatregelen welke worden voorgesteld voor de Engelendaal vallen samen met de 
uitvoeringsmaatregelen van het I W P . Gezamenlijke uitvoering zal tot een kostenbesparing 
leiden voor Leiderdorp. Dit kan ook in de vorm van doorstromingssubsidies waardoor 
(achteraf) een besparing op het I W P gerealiseerd kan worden. Een andere grote investering 
betreft de aanpassing van de Voorhof rotonde. Om tot een onbelemmerde doorgang van het 
HOV te komen, dienen hier extra vrije busbanen gerealiseerd te worden. Tot slot worden de 
haltes aantrekkelijker gemaakt, wat niet alleen ten goede komt aan de Leiderdorpse OV 
gebruiker, maar ook voor het straatbeeld prettig is. 

1 Qu ick scan HOV-ne twerk Hol lands M idden . Ecorys, 12 apri l 2012 
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De eerste stap om zekerheid van realisatie en financiële dekking te krijgen is het opnemen 
van de HOV-lijn in het uitvoeringsplan OV van Holland Rijnland. Hierin zijn alle relevante 
openbaar vervoersprojecten in Holland Rijnland opgenomen. Dit is inmiddels gedaan. Holland 
Rijnland is echter niet de partij die de benodigde middelen beschikbaar kan stellen. Voor 
openbaar vervoer is dit doorgaans de Provincie Zuid-Holland. Een actieve lobby vanuit 
Holland Rijnland, met de steun van andere partijen zoals Leiden en Kaag en Braassem, kan 
leiden tot een financiële zekerheidsstelling op korte termijn. Bijvoorbeeld door vervroegd 
gebruik van BDU gelden. De "upward potential" van deze toezegging is derhalve erg groot. 
Niet alleen kan het betekenen dat de Provincie veel geld gaat investeren in Leiderdorp, maar 
ook dat lopende projecten onder het I W P kans maken op subsidies en dus directe 
besparingen voor de gemeente opleveren. 

Financiën voor tweede tranche RIF/RLR 
Om de Rijksoverheid en provincie Zuid Holland te verleiden extra geld voor de Rijnland route 
op tafel te leggen heeft de regio Holland Rijnland besloten om ook vanuit de regio een extra 
eigen bijdrage te doen ter financiering van de Rijnlandroute. Het voorstel om additioneel € 
37,5 miljoen vanuit de regio bij te dragen, moest de Rijksbijdrage met ca € 300 miljoen laten 
toenemen. Daarmee kon de duurder uitgevallen berekening voor de aanleg van de 
Rijnlandroute met een goede inpassing door Voorschoten, gedekt worden. Het Rijk heeft met 
haar besluit over het tracé van de Rijnlandroute ook ingestemd met de benodigde bijdragen. 

De gemeenten Leiden en Katwijk dragen samen de eerst € 25 miljoen, de overige € 12,5 
miljoen wordt volgens de geldende RIF methodiek onder alle RIF deelnemers verdeeld. Ook 
Katwijk en Leiden zullen volgens die methodiek nogmaals bijdragen aan de resterende € 12,5 
miljoen. 

Dat zou voor Leiderdorp betekenen dat zij € 754.974 voor de tweede tranche bijdraagt. Omdat 
de extra bijdrage naar verwachting in 2015 nodig is en Holland Rijnland er vanuit gaat dat de 
gemeenten dat geld niet per die datum kunnen bijdragen, stelt zij voor om de gemeentelijke 
bijdragen aan het RIF Holland Rijnland met twee jaar te verlengen. In het voorstel voor het AB 
Holland Rijnland van 2010 voor de tweede tranche RIF/RLR wordt gesproken over een extra 
bijdrage ter grootte van ca. twee jaarschijven te betalen in 2022 en 2023. De keuze hoe de 
financiering te regelen is uiteraard aan de gemeenten zelf. 

De bijdragen aan het RIF Holland Rijnland dekt Leiderdorp uit de NUON reserve. Voor de 
Leiderdorpse bijdrage is daarvoor een reserve RIF ingesteld. In 2010 was het voorstel van het 
College om ook via de NUON reserve dekking te vinden voor de tweede tranche RIF/RLR. 
Omdat de NUON reserve in 2012 geen dekking meer kan bieden voor de gevraagde tweede 
tranche RIF/RLR zal gekeken moeten worden naar een andere manier van financieren. 

Financieringsmogelijkheden 
Zoals de brief van Holland Rijnland aangeeft is het Leiderdorpse aandeel in de tweede tranche 
RIF/RLR € 754.974,- per 2015. 

Om die bijdrage te financieren kan dat bedrag in 2015 uit de reserve RIF gehaald worden en 
betaald worden aan Holland Rijnland. Dat betekent dat er in 2020/2021 een tekort in de 
reserve RIF ontstaat van € 754.974,-. Omdat tekort te dekken zijn er een aantal opties. 

Optie 1. in 2015 starten om in 6 jaar € 754.974 te sparen, dat betekent dat er vanaf 2015 
jaarlijks een bedrag van ca € 126.000,- in de reserve RIF gestort wordt 
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Optie 2. in 2022 het bedrag van €754.974 activeren en in 15 jaar aflossen, dat betekent dat er 
jaarlijks € 76.656,- aan kapitaallasten ontstaan. (€754.974 / 15 jaar (aflossing) + € 
754.974*1.035 (rente)). 

Optie 3. een variant op optie 1 is dat in 2015 wordt gestart met sparen en eventuele 
overschotten in de reserve RIF worden gestort om versneld het bedrag te sparen 

Optie 4. een variant op optie 2 is dat eventuele overschotten in de reserve RIF worden gestort, 
zodat in 2022 een lager bedrag geactiveerd hoeft te worden. 

Optie 5. Vanaf 2015 een bedrag sparen, lager dan ca. €126.000. Eventuele overschotten 
storten in de reserve RIF. Indien eind 2021 een tekort ontstaat op de reserve dit bedrag 
activeren en afschrijven vanaf 2022. 

Wij opteren voor optie 1, met de mogelijk tot het ook toepassen van optie 3. Dit is de meest 
zuivere spaaroptie, maar wij spreken graag de voor- en nadelen van deze en de andere opties 
met uw Raad door. 

Tot slot 
Gelet op alle belangen en de positie in de regio zijn wij van mening dat Leiderdorp mee zou 
moeten doen met de financiering van de tweede tranche RIF/RLR. Het DB heeft laten zien dat 
het eerdere standpunt van Leiderdorp begrijpt. Vanuit het regionale belang voor het project 
RLR/RGL, het daarbij benodigde regionale eendrachtige optreden en meefinancieren, wil het 
DB Leiderdorp tegemoet komen. De door het DB gedane voorstellen kunnen Leiderdorp in de 
toekomst aanvullende financiering opleveren voor Leiderdorpse belangrijke projecten. Een 
belangrijke stap voor dit moment is dan de bereidheid van Leiderdorp om bij te dragen aan de 
tweede tranche RIF/RLR. Wij zijn voornemens om uw Raad in oktober 2012 het verzoek van 
het DB positief voorleggen en u vragen uw eerdere besluit te heroverwegen. Alvorens wij het 
besluit aan u voorleggen, willen wij wel eerst uw mening hierover horen. Wij willen met elkaar 
dat Leiderdorp een sterke positie in de regio behoud. De Leiderdorpse bijdrage aan de tweede 
tranche RIF/RLR is daarmee niet alleen een regionaal belang, maar vooral een Leiderdorps 
belang. 

Hoogachtend, 
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O n d e r w e r p : aanbod aan het col lege van Le iderdorp wat be t re f t 2ie t ranche RIF 

Geacht co l lege, 

Op 14 mei heef t er een gesprek p laa tsgevonden tussen een de legat ie van uw col lege en een 
delegat ie van het Dagel i jks Bestuur van Hol land Ri jn land. O n d e r w e r p van gesprek was het 
raadss tandpunt van de gemeen te Le iderdorp o m niet bi j t e d ragen aan een tweede t ranche 
RIF. In het gesprek we rd besproken op we lke wi jze Le iderdorp reeds pro f i teer t van he t RIF. 
En we rd ve rkend wat de moge l i j kheden z i jn o m het r e n d e m e n t daa rvan in de nab i je t o e k o m s t 
zodanig te ve rg ro ten da t de raad wel in kan s t e m m e n me t een b i jd rage aan de tweede 
t ranche RIF. 

Op 25 mei heef t er een ve rvo lggesprek p laa tsgevonden . Daar in is a fgesproken dat Hol land 
Ri jn land een aanbod zal doen aan he t col lege van Le iderdorp. Daarmee kan het col lege 
ve rvo lgens in gesprek gaan me t haar g e m e e n t e r a a d . 

Op basis van de gesp rekken kan w o r d e n gecons ta teerd da t : 

1 . de Ri jn landRoute (ZnB Op t imaa l ) een posi t ief e f fect heef t op de verkeerss i tuat ie in 
Le iderdorp. I n de re fe ren t ies i tua t ie on ts taan in de t o e k o m s t p rob lemen wat bet re f t 
doo rs t rom ing in de g e m e e n t e Le iderdorp ; 

2. bi j de bereken ing van zowel de l s t e als 2 d e t ranche RIF bi j de gemeen te Leiderdorp reeds 
rekening is gehouden m e t het W4-p ro jec t (daarb i j zi jn 270 won ingen bu i ten beschouwing 
ge la ten ) ; 

3. de gemeen te Le iderdorp vo lgens he t AB-voors te l van 30 n o v e m b e r 2010 € 754 .974 bi j 
zou d ragen aan de 2 d e t ranche RIF (per 2 0 1 5 ) ; 

4 . de gemeen te Le iderdorp to t 2022 € 1,2 m i n . b i jd raagt aan het RIF voor de u i tvoer ing van 
het Regionaal G r o e n p r o g r a m m a . Op d i t m o m e n t is al z icht op een b i jd rage van circa € 1 
mi l joen voor p ro jec ten in en o m Le iderdorp . Het G r o e n p r o g r a m m a loopt nog to t 2020 . De 
komende j a ren kan Le iderdorp n ieuwe p ro jec ten a a n m e l d e n ; 

5. het voor de regio Hol land Ri jn land van g roo t be lang is da t de 2 d e t ranche RIF gestand kan 
worden gedaan . Dit w o r d t bere ik t door onder l inge so l idar i te i t van alle gemeen ten . 
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Op basis van deze consta ter ingen en de gevoerde gesprekken komt het Dagel i jks Bestuur m e t 
de vo lgende voors te l len o m de gemeen te Leiderdorp te bewegen haar deel aan de 2 d e t ranche 
bi j te d r a g e n : 

6. in gesprek te gaan met de provincie over vers terk ing van het func t ioneren van de PDV-
c luster Wooon in Leiderdorp, door vest ig ing van kleinere speciaalzaken b innen het t h e m a 
won ing in r i ch t ing toe te la ten ; 

7. een s t imu le rende en in i t iërende rol te spelen in het Vl iko-dossier en in over leg me t de 
be t rokken par t i jen (gemeen ten in de Oude Ri jnzone en prov inc ie) naar een oplossing te 
zoeken. Mogel i jk zou in een latere fase bi j de heron tw ikke l ing van het V l i ko - te r re in 
gekeken kunnen worden naar de moge l i j kheden van g roenon tw ikke l i ng ; 

8. in het U i t voe r ingsp rog ramma OV Hol land Ri jnland maat rege len op te n e m e n o m de 
Meer l i jn tussen Leiden CS en Leiderdorp te ve rbe te ren . Concreet gaat he t h ierb i j o m : 
• Verbe te ren doors t roming t ra jec t kru is ing Wi l lem de Zw i jge r laan / 

I Jsse lmeer laan /Sumat ras t raa t -Z i j l b rug-Enge lendaa l -k ru is ing Engelendaal /Rie tschans 
door aanleg f ie tsbrug en door busbaan op bestaand f ie tspad ; 

• Verbe te ren doo rs t rom ing t ra jec t Engelendaal door aanpak k ru i spun ten : 
rech tsa fbeweg ing gebru iken voor bus en aanpassing van VRI 's ; 

• Reconstruct ie k ru ispun ten rond Winkelhof ten behoeve van een ve rbe te rde 
d o o r s t r o m i n g ; 

• Verbe te ren doors t roming Persant Snoepweg ; 
• Upgraden van bestaande bushal tes naar R-net kwal i te i t (10 ha l tes) . 
Voorgeste ld wo rd t o m op kor te t e r m i j n een ve rkenn ing te s ta r ten , waar in genoemde 
maat rege len worden u i t gewerk t en een kos tenraming wo rd t gemaak t . Het DB van Hol land 
Ri jn land m a a k t zich sterk bi j de provinc ie o m voor de maat rege len ve rv roegd BDU-
midde len aan te wenden . 

Dit is een voors te l op hoo fd l i j nen . Wi j werken dit graag op kor te t e r m i j n samen met u verder 
u i t . Bij deze u i twerk ing is ambte l i j ke capaci te i t en denkkrach t vanu i t uw organisat ie 
onon tbeer l i j k . Wi j gaan er van uit da t u daar reken ing mee houdt en de u i twerk ing h iervan als 
een samenhangend pro jec t beziet . 

Hoogach tend , 
het Dagel i jks Bestuur 
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