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In het platform Bedrijfsleven Rijnland zijn vertegenwoordigd de ondernemersorganisaties:  

Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB), de gezamenlijke ondernemers- 

verenigingen in de Leidse regio, de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Alphense 

regio, VNO-NCW Rijnland en Kamer van Koophandel Den Haag 

 

 

 

 

 

Inspreektekst Wim Laman voor de Leiderdorpse gemeenteraad van 18 maart 2013; 

agendapunt 5 Holland Rijnland tweede tranche RIF RijnlandRoute 

 

Mevrouw de voorzitter, geachte raadsleden, 

 

Mijn naam is Wim Laman. Ik spreek in namens platform Bedrijfsleven Rijnland, Kamer van 

Koophandel Den Haag en de Leiderdorpse Ondernemersvereniging. 

 

Vanavond spreekt u in uw raad over de bereikbaarheid van Leiderdorp en specifiek over een 

extra bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds ten behoeve van de RijnlandRoute. In dit 

voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met de Leiderdorpse bijdrage aan de tweede 

tranche RIF Rijnlandroute. 

Het gezamenlijke bedrijfsleven in Rijnland wil u het volgende meegeven.  

 

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in juli 2012 het besluit van de provincie voor de 

aanleg van het RijnlandRoute tracé Zoeken naar Balans gesteund en besloten het toegezegde 

budget van 529 miljoen euro voor de RijnlandRoute beschikbaar te stellen. 

Hiermee is nu definitief de weg vrijgemaakt voor een oost-westverbinding tussen de A4 en A44 

en verder naar Katwijk. De nieuwe weg betekent een grote verbetering van de bereikbaarheid 

van de regio met 55.000 bedrijven. Het betekent ook ruimte voor groei en ontwikkeling van 

Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en de nieuwe woonlocatie 

Valkenburg. De RijnlandRoute heeft eveneens een belangrijk ontlastend effect voor het 

Leiderdorps wegennet en is daarmee van belang voor de lokale economie. 

 

Bereikbaarheid van de regio is een randvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van 

economie en werkgelegenheid. De realisatie van de RijnlandRoute is hierbij van levensbelang. 

Samenwerking tussen rijk en regio Holland Rijnland is van cruciaal belang geweest voor de 

RijnlandRoute. Het gezamenlijke bedrijfsleven in de regio is van mening dat er op regionaal 

niveau moet worden geïnvesteerd in bereikbaarheid. Voor ondernemers is regionale 

samenwerking ongelooflijk belangrijk. 

 

Raadsleden van Leiderdorp: wij roepen u op om vast te houden aan de afspraken die in de 

regio zijn gemaakt en akkoord te gaan met de extra bijdrage aan het Regionaal 

Investeringsfonds ten behoeve van de RijnlandRoute. Juist nu is het op gang brengen van de 

motor van de economie belangrijk. 

 

Kies voor een gezamenlijke investering. Ons motto is en blijft: “Vooruit met de 

RijnlandRoute!”. Ik dank u voor uw aandacht. 

          


