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In de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeenteraad van Leiden van 19 mei 
jl. is intensief gediscussieerd over LAB071 en de kosten van de uitvoering van LAB071 en de 
door Leiden verwachte financiële bijdrage van Leiderdorp aan de uitvoering van de onderdelen 
die op Leiderdorps grondgebied liggen. Blijkens het beeldverslag van die vergadering gaan het 
Leidse College en de Leidse Raad uit van een Leiderdorpse bijdrage “naar rato”. Deze term werd 
niet nader ingevuld. Maar de wethouder typeerde de veronderstelde financiële bijdrage van 
Leiderdorp als volgt: 
 “Het kan niet zo zijn, dat Leiderdorp niet bijdraagt aan de investeringen die hier plaatsvinden. 
Dan heb ik het niet over een paar ton, maar over groot geld”.  
 
Vragen 
 

1. Heeft het College kennisgenomen van deze opvatting van de Leidse Raad en 
bovengenoemd citaat van het Leidse College? 
Antwoord: 
Ja het college heeft kennis hiervan genomen. 
 

2. Welke rol heeft de betaalbaarheid van de plannen tot nu toe gespeeld in de gesprekken 
en onderhandelingen binnen LAB071? Is er een –globaal- overzicht gemaakt van de 
kosten van de afzonderlijke projecten binnen LAB071 en zo ja past dat –in deze fase 
uiteraard wederom globaal- binnen het beschikbare budget? 
Antwoord:  
Uitgangspunt is dat de oplossing van het LAB071 project gerealiseerd moet kunnen 
worden binnen het beschikbare budget. Dit is oa vastgelegd in het Ambitiedocument. 
Er is een globale kostenberekening gemaakt van de maatregelen en deze laten zien dat 
de maatregelen binnen het beschikbare budget passen. 
 

3. Hoe verhoudt zich de nadrukkelijk uitgesproken Leidse verwachting van een “groot geld” 
bijdrage vanuit Leiderdorp met de College beschouwingen en antwoorden bij het Politiek 
Forum van 11 mei met als strekking dat er in Leiderdorp geen budget voor de Leidse 
Ring is gereserveerd anders dan de eventuele gelden i.k.v. het IVVP?  
Antwoord:  
Bij de start van het project en de vaststelling van het Ambitiedocument is door het college 
en de raad van Leiderdorp aangegeven dat vanuit Leiderdorp geen budget beschikbaar 
was voor het realiseren van de oplossing, anders dan de door de raad beschikbaar 
gestelde gelden voor het Uitvoeringsplan IVVP 2012.  
 

4. Wat is het bedrag dat in het kader van het IVVP voor aanpassing van de Oude Spoorbaar 
beschikbaar is?  
Antwoord: 
Er is op dit moment geen bedrag in het kader van het IVVP beschikbaar gesteld door de 
raad voor de aanpassing van de Oude Spoorbaan.  
 



5. Acht het College de aankomende discussie over de hoofdlijnen van LAB071 wel zinvol als 
er over de basisbeginselen over financiering zo verschillende verwachtingen leven tussen 
de gemeente Leiden en Leiderdorp? Is daarmee de kans niet groot dat we discussiëren 
over plannen waarvoor op voorhand duidelijk is dat er vanuit Leiderdorp onvoldoende 
geld beschikbaar is? 
Antwoord: 
Ja, wij vinden het van belang dat de Oplossing ook in Leiderdorp wordt vastgesteld. De 
Oplossing past ook binnen ons IVVP,  dus is het in dat verband logisch dat we de 
Oplossing bevestigen. 
De eventuele discussie over een financiële bijdrage van Leiderdorp moet daar los van 
worden gezien. In dit verband merken wij op dat wij met al onze maatregelen op het 
Engelendaal al een heel groot bedrag aan LAB071 gerelateerde zaken financieren. Dit 
aspect is in de Raad van Leiden nog onvoldoende aan de orde geweest 
 

6. Is het vanuit dat perspectief wel realistisch te denken dat er überhaupt geld beschikbaar 
is om de vele zorgen die vanuit de Leiderdorpse bevolking t.a.v. de inpassing van o.a. de 
Oude Spoorbaan zijn geuit (en vrijwel altijd zullen leiden tot kostenverhogingen) te 
kunnen oplossen? 
Antwoord: 
Ja, de Oplossing moet voldoen aan de gestelde criteria in het Ambitiedocument. Wij 
verwachten dat er tot een goede en zorgvuldige inpassing van de Oude Spoorbaan kan 
worden gekomen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de belangen van de 
Leiderdorpse bevolking. 


