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Begin 2015 is al eens in de raad de situatie op de A4 aan de order gekomen. Na oplevering van 
de nieuwe verkeerssituatie staat er weer dagelijks, vaak in beide richtingen, file. Mijn ervaring als 
gebruiker van de weg leidt mij tot de conclusie dat de invoegsituatie die er is gecreëerd is hiervan 
de boosdoener is.
Destijds was, meen ik, de conclusie dat we de reactie van Rijkswaterstaat zouden afwachten. 
Dat is inmiddels een jaar geleden en nu staan er dagelijks tienduizenden auto’s in de file onnodig 
veel uit te stoten. Als er geen file staat wordt er structureel te hard gereden door het uitblijven van 
snelheids- en/of trajectcontrole. 

Wat GroenLinks betreft is de tijd van afwachten voorbij, daarom willen wij de volgende vragen 
stellen:

 Wat heeft het college het afgelopen jaar gedaan om invloed uit te oefenen op deze 

situatie?
Antwoord: De gemeente heeft aangedrongen op verbeteringen bij RWS. Hier heeft RWS 
gehoor aan gegeven en zijn zij vanaf september 2015 een breed onderzoek gestart naar 
de oorzaken en mogelijke oplossingen. Hierbij zijn behalve gemeenten ook gebruikers en 
belangenorganisaties uitgenodigd om hun visie te geven op de problemen en mogelijke 
oplossingen. Het onderzoek is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit binnenkort vrij  
wordt gegeven door RWS. 

 Welke plannen zijn er vanuit Rijkswaterstaat, waar het college kennis van heeft, om de 

situatie te verbeteren?
Antwoord: Het college heeft nog geen overzicht gekregen van RWS met concrete 
plannen. De verwachting is evenwel dat dit spoedig zal gebeuren.



 Is het college van plan, danwel bereid meer tijd en energie te steken in het verbeteren 

van de situatie.
Antwoord: RWS stelt duidelijk dat hun doel niet is om snelwegen volledig filevrij te 
maken. Files horen bij de spits. De bovengenoemde verwachte maatregelen zullen het 
aantal incidenten op de rijksweg moeten terugdringen, maar het fileprobleem daarmee 
niet direct oplossen. Het College zal RWS blijven aandringen op structurele maatregelen 
en haar blijven wijzen op de negatieve effecten van deze files op Leiderdorp, maar 
realiseert zich dat ze weinig echte mogelijkheden tot invloed uitoefenen heeft.


