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De positieve effecten van de ‘oplossing LAB 071’ zijn in zeer grote mate afhankelijk van twee 

‘maatregelen’ die niet binnen de bevoegdheid van de betrokken gemeenten vallen: de realisatie 

van de Rijnlandroute en het beperken van brugopenstellingen voor de scheepvaart tijdens de 

spits. Beide maatregelen vallen volledig of in overgrote mate onder de (uitvoerings)bevoegdheid 

van de provincie. 

1. Van welk jaar van de openstelling Rijnlandroute wordt in de berekeningen van de 

verkeersstromen uitgegaan? 

Antwoord: In de berekening wordt uitgegaan van openstelling Rijnland Route in 2020. 

   

2. Welke vertraging door procedures bij de Raad van State tegen de Rijnlandroute is daarbij 

meegenomen? 

Antwoord: Hiermee is niet (expliciet) rekening gehouden. Binnen het verkeersmodel is 

uitgegaan van een situatie met Rijnland Route. Daarbij is minder relevant welk precies 

jaartal dit betreft. Alleen wanneer de RvS het plan in zijn geheel afkeurt zouden de 

berekeningen niet meer kloppen. Hier wordt echter niet vanuit gegaan. 

 

3. Indien de Rijnlandroute niet of niet tijdig (voor 2020) wordt aangelegd, wat zijn de 

gevolgen voor de ‘oplossing LAB 071’? 

Antwoord: Indien de Rijnland Route niet tijdig wordt aangelegd, geen. Juridisch is het 

LAB071 niet afhankelijk van het gereed zijn van de route, slechts van de positieve 

besluitvorming tot deze route (welke reeds is genomen). 

Indien de Raad van State de besluitvorming van de Rijnland Route vernietigt, dan 

vervallen daarmee de onderzoeken en de besluitvorming van het LAB071, en zal nieuwe 

plan- en besluitvorming noodzakelijk zijn. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Wat is volgens de colleges van Leiden en Leiderdorp de houding van Gedeputeerde 

Staten en Provinciale Staten ten aanzien van het gesloten houden van bruggen voor een 

betere verkeersafwikkeling in de spits? 

Antwoord: De provincie heeft een onderzoek hiernaar uitgevoerd. Hieruit komt naar 

voren dat er mogelijkheden zijn voor een spitssluiting op de route van de Leiderdorpse 

Brug. De Provincie is in overleg met Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn om dit te 

realiseren. 

 

5. Waarop is de aanname gebaseerd dat er bij de provincie onderhandelingsruimte bestaat 

betreffende een beperking van de brugopening voor de scheepvaart in de spits? 

Antwoord: Zie vorige vraag. 

 

Het geleiden van het doorgaand verkeer buitenom Leiderdorp maakt het volgens de ‘oplossing 

LAB 071’ nodig de maximale snelheid op de Oude Spoorbaan te verhogen en rotondes aan te 

passen of ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen. 

De gevolgen van dergelijke maatregelen worden in de onderbouwing van de ‘oplossing’ 

onvoldoende belicht. De Boterhuispolder is, gezamenlijk met de Leidse regiogemeenten als 

recreatie en natuurgebied ingericht, met name als foerageer- en broedgebied voor beschermde 

weidevogels.  

6. Welke gevolgen voorziet het college bij een verhoging van de maximale snelheid en dus 

de geluidproductie op de Oude Spoorbaan voor  beschermde weidevogels en de 

recreatiewaarde van het gebied? 

Antwoord: Er gelden geen normen voor geluidsproductie van auto’s in relatie tot 

natuurgebieden. Het gebied is niet aangewezen als stiltegebied. Binnen het project wordt 

zeer veel aandacht besteed aan het beperken van de geluidsproductie (bv stil asfalt). Dit 

heeft ook een positief effect op de Boterhuispolder. 

  

7. Wat betekent een verhoging van de maximale snelheid op de Oude Spoorbaan voor het 

langzame landbouwverkeer dat niet meer via de Nieuwe Weg kan rijden en op dit 

moment de Oude Spoorbaan gebruikt?  

Antwoord: Al het landbouw verkeer kan via de Nieuwe Wweg blijven rijden. Dit is nu 

reeds al het geval. Dit regelt de gemeente zelf door de uitgifte van ontheffingen. 

Landbouw verkeer is geen knelpunt voor de voorgenomen verhoging van de snelheid. 

 

8. Moet de Nieuwe Weg weer open worden gesteld voor ‘landbouwverkeer’ omdat anders 

de doorstroming op de Oude Spoorbaan onvoldoende is?  

Antwoord: zie vorige vraag. 

 

9. Is met deze problematiek überhaupt rekening gehouden in de modellering van de 

verkeersstromen? 

Antwoord: Gelet op de vorige antwoorden is dit niet relevant. 

 

 

 



 

 

 

In het Validatierapport wordt gesteld dat er in Leiderdorp tussen 2010 en 2020 de volgende 

ontwikkelingen plaats vinden: 

 Er zijn 585 nieuwe woningen gebouwd, 

 Er ontstaan 2.200 nieuwe arbeidsplaatsen. 

 

10. Kan het college deze cijfers nader toelichten of zelfs een onderbouwing van deze 

aannames leveren? 

Antwoord: Deze toevoegingen komen overeen met het RVMK3.0. Voor onderbouwing 

en precieze locatie van deze ontwikkelingen wordt verwezen naar de technische 

rapportage RVMK 3.0 

 

 


